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9 7 ς. 
ΤΕΧΤΕΘ ΕΤ ΠΟΟΌΜΕΝΤΘ , 

Ροῦβξβ 

ΠΈΤΌΒΕ ΗΠΘΤΟΕΙΟΠΕ 
1 ἙΟΗΒΙΒΘΤΙΑΝΙΘΜΝΕ,. 

ΡΟΒΙ168 8015 14 ἀϊΙΓοοίίοη ἀθ 

ΗΙΡΡΟΙΥ͂ΤΕ ΠΕΜΝΜΝΕΙΒ οἱ ΡΑΌΣ, ΤΕΙ]ΑΥ͂ 

ορυΐδ υπ6 νἱπρίαϊηο ἀ᾽ αηηόθ5, ᾿᾿αἰ(Θηἰ0η 465 ΠΟΙ ΠΊ65 ἰηδίγυ (5 
886 Ρογίθ υϑὺβ [658 ὀΐι 465 το] σίθυβθβ. Πι' ηἰδίοῖγο ἀὰ ἢ ΓΙ βί Δ Ϊ51η6, 
βυγίουΐ 66110 ἀ658 ὈΓΟΙΏΪΟΙΒ δἰ ο]6 5, οϑί ᾿᾿οθ᾽θὶ ἀπο συτίοβὶίό ἰου- 
Ϊοῦγ8 6η ὄνοὶ! οἱ ἴΌγΓπλΘ ἰᾶ πηαίϊὁσθ 46 ἰγανϑὺχ ἰΠΠΟΙὈΓΔ]65. [6 
ἀόνοὶορροιηθηί 465 βοίθησα5. ἰδίου 465 οἱ 4685 Θχϑυοὶσθδ γί 4 168 
ΓΟΠα ἀθ ρῖυϑ 6 ρΡ]05 Παδίΐα6] 16 πηδηϊοιηθηΐ ἀθ8 ἰθχίθβ. ΠΔη5 [63 
Βασυ !ό5 ἀ6 |᾿Εἰαΐ, ἃ ΓΕ ΠΟΙ ργαίίΐαυθ ἀ65 Ηδαυίθϑ Εἰυάθ8, ἀΔ5 [68 

δόπη αὶ 68 σαί ΠΟ] 468, Οὐ ΓΟσουγΐ 58η58 606586, ΡΟῸΡ ὁοΙαίγου 168 
οὔ ρίπθ8 σῃγό( 6 πη68, ἃ ΠηἰοΡρτγόίαιϊ 'οη 468 ἀοσαμηθηΐβ 46 ἰὰ ἰτδάϊ- 
(ἰοη. Μα] ουτγδυδοιηθηΐ 168 ΠΟ] (005 ρα Ρἰβ ἰ4 65 Ξοηΐ αἰ ΠΟ] πγοηί 
ΔΌΟΓΔΔΠ165 ἂἃὺχ ὀ(υάἀϊαηΐθ, αὺχ ὀγυαίί5, ἀὺχ ρῥγάζγοβ ἸΔΠΟΓΪΘΌΧ, 6ἢ 
ἀσοῃοῦβ ἀ05 ρΓΆΠαΘ65 ν 1168: 16 [οΥπηὰΐ ἀ65 ΟΟ]]οΟἰἰ0η5 ΠΟ ρογπιοί 
συὸγα ᾿᾿υϑᾶρὸ ἀΔῃ8 165 ΘΟ 5 οἱ σοηίόγοποθβ. [05 (οχίρβ ρ ΟΟ65 βοηΐ 
βΒουνοηί αἰ ΠΠ|0 1] 65 ἃ ΘΟΙΏΡΓΘηάΓΟ, οἱ [1 ἰγααυοίίοη ᾿Ἰαἰΐηο 4υἱ 168 
ΒΟΘΟΙΏΡΆΡΏΘ αἀ᾽ ΟΡ ΠαῖΓ 6 Ω6 165 ἐσ] αἰΓ οὶ! ρᾶ5 ἰου]ου 8. 
ΑΠη ἀ ΟΌΥΪΟΡ ἃ 665 αἀΐνοῦβ ἱποοηνὀηϊθηΐίβ, ΠΟῸ5 ΘΗ ΓΟΡΓΘΠΟΠ5 ἀθ 

ΡΟΘΠΪΟΡ ὑπ6 6Ο]]Θοἰΐοη ἀθ Τοχίθ5 οἱ Ποσινηιοηίβ. ῬΟΊΥ (ὀίια6 ᾿ϊδίο - 
γίφιο ἄτι οἰγιβδίϊανιῖϑηιθ. ἘΠῚ σοΟΙρΡΓοπμάγα 65 ΟὔνΓΟΒ. 108 Ρ]08 
{1165 ροῦν ᾿᾿ἰβδίοίγο ργορτγοιησηΐ αἰΐα ἀτ ἢ Ρ β 18} 15Π16, ΡΟῸ 66116 
6 5658 ἰηϑιϊ αἰϊοη5 οἱ ἀῸ 50ηὴ ἀορηο. [,6Β ΟὈΥΡΆΩΟ8 [ΤῸΡ ΙΟῃρ8 
Βογοηΐ ρῥγόβθοηί68 ἀΔη8 ἰθυγβ ραγίἰ65 Θβϑθη 61165, τοὶ όθ8 ΡῈ (68 
ΔΏΔΙΥΒ568. 

[,μἃ ςοΟἸ]ΘοΙἴοη ἃ ρου θυΐ 46 πηρί(γΓ6 δοὺβ8 [65 γϑὺχ 168 ἰοχίρϑ οτὶ- 
δἰηδὺχ ἀυ χα 6}8 {ἰ ἰΔυἱ ἰου]ουγ5 γονοηΐρ συληά οἡ νουΐ [αἰγο τ 
ἰγᾶνδὶ} 501|140. ΤΟυΒ 168 ἰαχίοβ βδογοῃΐ δ οσοιῃρασηόβ απ ἰγαἀποίϊοη 
[Γῆς αΐβο. 

863 ἰηἰγοάαοίοη8 ργόοσίβοβ [ουτηΐγοηΐ [65 ἀοηπόδα ἱπαἰ ρΘ ΠΏ 58 0168 
810 1 ὈΙΟΡΡΑΡΏΪΟ ἀο ᾿᾿᾽δυίΐοιινΡ αἱ δὺγ [605 αἰγοοηδβίδησοβ οἷν [υγοηΐ 

. ῬΕΒΕΒ ΑΡΟΘΤΟΙΟΕΒ5, 1 ΛΑ 



ΟΠ ροβόβ 568 ὁοΥ] (8, [658 τϑηβοίβῃηθιηοηίβ υ{}165 ἃ 1᾿1π|6]]|9ό6η66 ἀυη 
ΟὈΥΡΒ6 οἱ ἃ 1᾿ΔΡΡρΓόοί[0η ἀ6 88 ν]θὺν ἰδίου! αυο. Οἤϑῳᾳ 6 Οὐν Γᾶρθ 
8608 Ιηηϊ] α.ἢ ἱπάοχ ἀόία! 6 465 Ιηδίϊγββ, σου ργοηδηΐ 165 ΠΟΙῚ8 
ΡΙΓΌΡΓΘΒ, 1605 Οὐντᾶρθβ οἰἰόβ ΡᾺΓ 1 θυ, 165 [αἰ18 ὈΓΪΠΟΙΡΔΌΧ, 168 
[ογ68 ΡΠ ΟΒοΟΡ 465 οἱ ἰμπόοϊοσίᾳι!θ58 μουνᾶπΐ ἰθὺ ἃ 86 
ΤΘΟΒΘΙΟΠΘ οὐ ἃ 0Π6 ΠΟΙ ρΡΔΡ4,80ῃ. 

[,68 αἰγθοίθυγβ ἀθ ᾿ἰὰ δο!θοίίοη 8 1Ἰπἰθγϊβοὴΐ 46 δῖ γθ ὑη ἰγαναὶ! 
οὐἰἰἰχαθ. 1185 τοργοάυΐϊδοηΐ 16 το Θὰ} ἰοχίθ σοηηὰ, Θἢ [᾿δοσορᾶ- 
πηδηΐ ἀ᾿Ἰηἀ! σαἰ 008 5ὺὉ ᾿Γὀΐαΐ ἀ6 1ἃ βοίθβησδθ οἱ 50} 1605 ργορτὸβ ἀυ] 
Ρουγνοηΐ γοϑίορ ἃ δοσοιρ!}!ν. 118 σοίυβοηίΐ 46 56 πηό]0 5" ἃ ἃυσυπο 
Ροϊόμηϊχαθ γο] ἰσίθυβα, νουϊαηΐ 56 ΤΘΠΓΘΓΙΘΥ ἀΔη8 ἰ6 γὸ]6 τηοάρσϑδίθ 
4᾽118 οηἱ ἀόῤῇηϊ οἱ Π6 ργόβθηϊθι δὺχ ἰοοίΐθυγβ αυα ἀ65 ἰοχίθ8 δὰγϑ οἱ 
ἀ65 ἰγδάυοίίοηβ οχδοίθϑ, 465 ἰαἰ(8 οἱ ἀδθβ ἀοουτηθηίϑ. 

Νοῦϑ Θδρόγβροῃβϑ 4αυὸ ΜΜ. [65 ῥτγοΐίθβϑϑυγϑ ἀ6 Εδου](όθ, 168 ἀΐγθο- 
ἰθὺ 5 468 Κ΄ΤΔΠα5 βότηϊηδῖγθβ, 165 ἢ θίβ ἀ68 ὀΐ8 8586 θη (5 α’ ὀϊι 68 
ΒΌΡΟΓΙΘΌΓΡΘΒ δου ΠΠΘροηΐί οοἰίο οΟ]]Θοἰΐίοη ἄνθος Ὀἰθηνθ Δποο οἱ 1υΐ 
δοσολάθνοηΐ ᾿ἰΘῸΓ ἔδνο ον. 

Ηἰρροϊγίθ ΗΜ μεβᾷ. 

Ραὺ] [μυλῪ. 

1,68 γΟ] 168 ἀ6 σοἰ(6 ΟΟἸ]Θοίίοη ρᾶτγα! ἐροπί ἃ ἰη( ΘΓ ν 4116 ΓΑΡΡΓΡΟΘἢ ό, 
ἰγοὶβ οὺ Ζυδίγρο τοἷ5 ΘΩΥΡΟΙΏ, ἀδη8 [6 ἰογπηαΐ 1η-12 οἱ βογοηί ἀ ὑπ 
Ῥγὶχ οχἰγόπιοιηθηΐ το ΐα4ι16, 165 Ρ] 085 5.Γ08 γοΪ 05 ἀ6 ὅ00 ρᾶ565 6 
ἀονδηΐ ρ88 ἀόράββουν 4 ἰγδῆσβϑ. ΝΟῸΒ ἀβί ΓΟ 8 δ η81 πηοίγ ἃ 1ἃ ροτγίόο 
46 ἰουβ 4685 (Θχία68 51 ἱπηρορίαη!β ἃ ΘΟ, Π4ΙΓΓΟ. 

ἔη ργόρανραΐζίοη : βοων ραραϊέρΘ ὠ!έόρ᾽ΘωΡρΘΠπιοπέ : 

Αροογυρῖίνοα, ἀὰ Νουνοδυ Τοβίδ- 
τηοηΐ ρδ᾽ 6]. Μίομηβ),, ργοΐθϑβ- 
5600} ἃ 11Πηἱνογδί ἀ6 [ἰὸσο, 
[ἀϑοΐσυϊθ 1. [65 Τοσία οἱ ἰ68 
Ασταρλια. 

[88 ΡΕΒΕΒ ΔΡΟΒΊΤΟΙΙΟΘΕΒ, [456. 1], 
Οἰόμηοηϊ ἀα Βοιηθ. 

ΡΒΙΠΟΝ. -- ΤΡαΙἰό8. 

ΟΒΕΘΟΙΒΕ ΡΕ ΝΑΖΙΑΝΖΕ. -- δ 19- 
ΘΟῸΓΒ; [(οἰἰγΓ68. 

ἀπέσοιβε ὈΕ ΝΥ55Ε. --- Π᾽ΞΟΟΊ8 
σαἰδοϊθίϊᾳιο. 

Οοηο 65 ρ΄. 608. 
Οομοἑ 68 πη γον Ὡ σ]ΘῊ 3. 

ΑὙΒΕΝΑΘΟΒΕ. “ροίορῖα. 
1.68 Αροϊουίβίοβ ἀὰ τ 5ἰὸ018 

ἀπΓ68 Ζὰθ 5. Φυδίίη οἱ ΑἰΠό- 
ΠΆΦΌΡΘ. 

ΕΡΙΡΠΑΝΕ. Ραπαγίν οὐ ΗόνΡνό- 
ὅ]16 8. 

5. ἱπένέξ. ἡ αυοῦϑδβιιβ Παργοϑδοξ. 

ΟἸΕΜΕΝΤ Δ ΑΙΕΧΑΝΡΒΙΕ. 7γο- 
[γθρίϊχιιο. ---τ- [68 διγοηιαίθϑ. 

Οπκιασῖνε. -- Οοηίγο (οἶδ6. 
15 (οπϑίϊὐἰοη8 ἀαροϑβίοἰᾳιια8. 

ΟΝ ΠΔΟΙΒΕ ΜΕ Τπαύμλτυβαε. -- 
Ερ ΓΘ ΘΔ ΟΠ] 46. 



Ὁ. ΟὟΡΗΙΕΝ. -- Ο[Ιμοτ68: 26 
οαἰποίϊσας φοοίοδῖαο τπϊίαία ; 
ἢ6 ἰαρϑῖϑ8. 

Μινυσιῦβ ΕΈΠΙΧ. --- Οοἰαυΐϊιι5. 

ΑἜΝΟΒΕ. --- ΕχίΓ δ (8. 
ΡᾶΡ68. -- [,Θἰ[Γ68. 
ΕΠΏΡΟΓΘυΓΒ. --- Οοπϑίἰἰυἱἱοηβ οἱ 

[,ϑιἴγ68 γοϊαἰΐνϑβ ἃ ᾿᾿Εᾳ 1156. 
ΑΤΒΑΝΑΒΕ. --- Οἔντο8β ἢϊβίο- 

Ρίαυ65.; Εχίγαϊίβ ἀ05 ΟΌΝΓΟΒ 
ἰῃῤοϊορία 68. 

ΒΑΒΙΚΕῈ ΡῈ ΟΥβλβέε. --- (οΡΓο8- 
Ῥοπάδηοθ;; Εχίνγαϊίβ ἀθ5. οὐυ- 
ὙΓΟ5 τῃηγϑίϊαυθε8 οἱ ἰ[(ἢόο]ο- 
Β΄4068. 

ΟΒέσΘΟΙΒΕ ΡῈ ΝΎΒ5Ε. --- Ὠί]ορὰθ 
580} 14 γόβυγγοοίίζοη, αὐ γ8 
ΟΠοίδίοϑ οἱ δχίγαϊί(β. 

ΡΑΙΚΑΌΙῦ8. -- ΠιϊβίοϊγΟ 
δῖαφιο. 

ΟὙΒΙΙῈ θῈ Φέβυβαι ἘΝ. --- (αίό- 
σῃόδο8. 

ΟΠΗΒΥΒΌΒΘΤΟΜΕ. --- ΟΕ Γ65 οΠοἱ- 
εἰ68 οἵ οχίγαϊ(β. 

ἰαιι- 

ΑΜΒΒΟΙΒΕ. -- "6 ηιυ8.οΥ]ῖ8 (ἄνθς 
ΟχΧίγα (8 ἀὰ 26 δαογαηιθη 18). 
[,οἰἴγθ8 οἢῃοἰβίθβ. 

ΘΌΘΒΑΤΕ, ΘΟΖΟΜέΈΝΕ οἱ Τηέορο- 
ΒΕΤ. -- ΡΠΜΙβίοϊγ6 φδοοϊόξια8- 
ἔϊγχιμο. 

5. ΑὐαΌΒΤΙΝ, -- [,ἰἰγο5 σΠοἱ- 
5105. ; 18 Βοϊγαοσίαϊϊοηξ ; 
ΟΠοΙχ ἀ6 βϑιῃιιηοῃβ: Εχίγαϊ(5 
ἀ65 ρυεϊηοίραυχ οὐντάροβ [Πόο- 
Ἰορίᾳο8. 

5. Φέπομε." -- δὲ υἱγὶς εἰ{ιδιγὶ- 
διι5; ΟΟΥΓΟΒΡΟη 866. 

5. ΕΝ. --- (Ποΐχ ἀα Ἰοἰ[ΓΡ68 οἱ 
ΒΘΡΙΊΘΏ8. 

5, ΟΠΕΘΟΙΒΕ ΠΕ Ο6βανῦ. --- Πο-" 
σία ραδίογαί8; Ομοὶχ ἀ 68 
Ἠοταίϊα οἷ ἀο8 Ἰ,ο((Γ65. 

Οοπο 1168 αἰγὶ 8. 

Ἀθουθ}] ἀ᾿ ΒΟΥ ρΡ([0η8 
{16 68. 

Τοχίοβ {γ᾽ 4.68. 

οἰγχό- 



ΑΥΒΗΤΙΒΒΕΜΕΝΤ 

ΡαΥ͂ διιϊίο εἰα οἰ σοπιϑέαποοβ γα βγόυιι68, 66 ροέτέ πυοϊυῆλϊ6 

οδὲ [αὐτὰ ας γἰιιβίοιιγ8 ατιέδιιγ8. γοϊοῖ, απ γιατ ῖογ 

σόπόγαϊς, οογαγπθπέ ἰ6 ἰγαυαὶῖί 5᾽68ὲ ἐγοιιυθὸ ραγέαρό. 

71, ἰγααποσέϊογνι οδὲ ἰαπυγοὸ εἶ Μ.,. Α. ΓΙΛΌΒΕΝΤ, οἰἰγό- 

εουον αἱ Βοιγδοπηο-ἰ65-Βαῖπ8. Εἰ α ὀξό γοῦν ὈΡαΥ͂ 

Μ. Ηἰρροϊγίε Ηξμμεβ, φιὶ α ὀεςογὶξέ ἐἰἰπέγοαιπιοξίζοι ἃ ἰα 

Πιάδομὸ 6 γόαϊρό [65 ποΐδ8 81: (6 ἐοχέο, Μ. ἀδῦΌΓ]6] ΟΟΕᾺ 

α ὀογὶέ {ϊπέγοαμοέξιοπ οὐ γόαϊφἐ ἰ6985. ποίε8 αδ ἰὀρίέγε 

ες Βαγπαρό. 1.685 ἑαδίοβ. βδοπέ ἰωΐνυῦα σογαγλπα εἰὸ 

ΜΗ. ἩδονιτλοΥ οὐ Μιαιιγοπὺπέ ρΡοι} ἰα Ὠϊἀαςοῃὸ, Ορον οἔ 

71,αὐγοπέὲ Ρόομν ἰὀρΐέγα. 

424575 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

8. 1. ΟΕΝΕΒΑΙΙΤΕΒ 505 1ῈΕ5 ΡΕΒΕ5 ΑΡοΟΒΤΟΙΟσΕΞΒ. -- 

..-Β. Οοἰδ!!οΥ ΡυΌ]1ἃ 16 ΡΓΘΙΘΓ, θη 1072, υπ6 ἐαϊ(ο ἢ 

Ὧ65 βαϊηΐβ Ῥὸσγθθ « αὰἱ οηΐ νέσιι δχ ἰθὴρ5 δροβίο- 

465». Γ,ἰ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἀ6 Ῥὰγθβ δροβίοϊ 88. 5 8Ρ- 

ΡΙαὰ6 ἰγὰ5 οχϑοίοτηθηΐ 8Χ ἔσγι νϑῖη5 ἀ6 ᾿᾿δηζὶ. αυϊίέ 

σῃγέξζιθηηθ 4] οαἵ σοηπηὰ 165 δρόΐζγθϑ οὺ αἃ] δυγδαϊθηΐ 

Ρὰ σοπηδίίγα ααθ]αα Ὧη α᾽ δηΐγα δὺχ : (615 βοηΐ νγϑ]- 

56 ὈΪ8] απχοηΐ ᾿᾿δυΐθυγ ἀδ 16 Ὠ᾽ἀδοδὲ οἷ σα]αὶϊ ἀ6 ἰ8 

Ιοιἔγα ἀϊίο ἀθ Βδγηϑδρόέ, εἴ 58η5 δυζσυη ἀοαπία (Ἰ]πγϑηΐ 

ἀθ Ἠοχηθ, Ιρᾳῃδοο α᾽ Απίϊοςῃθ, Ῥοΐγοθγρα 46 ΘΙΏΥΓΠΘ. 

Μδ815 165 ρΥ͂θυ ΓΒ ἐαϊ θυ ΓΒ, Τὴ8] ᾿πβίγυϊ5. 46 ἴα σῆγο- 

ΠοΙ]ορὶθ 465 Ρ] 5 8ῃς16 5 ἔσγ 5, οπἵ γϑηρό Ῥϑυπϊ [65 

Οὐνγδρα5 ἀα «]᾽ ἂρε δροβίοϊ:αὰθ » ἰὲὰ Ραβίθυγ ἀἪογ- 

ΤΏ85. Αὐσυὴ ἐοσγινδίη ἀἋ6 ΘΓ Θ Ὠδυδηΐ γϑιηθηά 

᾿᾿αχργοδϑδίοη ἀθ Ῥὰὲγοβ δροϑβίο!  αῖθβ ἃ 58 5] ρη]ησδίϊ ἢ 

ΤΊ ρρυγθαβο, 6116 ἃ σοηβογνό ὑη ρεὺ ἀ’ ἐϊαϑίϊοίέ. Οἡ 

᾿1᾿ ἐϊεηᾶ δυϊουγά μΒυὶ ἃ ΗεΥπηδ85, ἃ Ῥαρίδβ α Ηἰέγαρο]ϑβ, 

ἃ ᾿᾽δυΐουγ ἀθ ἴα ᾿ἰοἰγα ἃ ὈὨιορηὲέία. 

ἡ ἰγοιυογα ἴα ἰἰδέο 4165 ὀαἀϊέϊοτΒ 465 Ῥδγθ8 ἀαροϑίο- 
ἰΐψφιιο8 ἀαπι8 ἰὰ ραΐγοϊοσὶα (6 ΒΑΒΡρενηξενεα, 66- 

οι τοα 6 Γ 4] Εἰ γα} ]σ ἤδη 1, {ογδΐαγ, ἑ. 1, Μάηποεβοη, 

1902, ρ. 67, οὐ αἰτία [αςονι ΘΉΟΟΥ͂Σ ρῥίτι5 οογρί δία ααγι8 



ΧΙ ἸΝΤΠΟΌΓΟΤΙΟΝ 

{ϊπέγοαικοξίοη ας ἰα σγαπαᾶο ὀαϊέξϊοπ αο Ἰ".-Χ. Εσνκ, 

Ῥαΐγθϑ ἀροβίο!οι, Ζιεδίποαο, 1901, ἐ. 1, Ρ. τ. 1,68 

οιἰυΥαρ68 χμὶ ἀοπηδγοηΐ ἰ6 δγαηπίςα αἰἰὰ ὀξιαίθϑ 81} [68 

Ρὲγδ8 αροϑίοἰϊφιιο58 [μΥδηπΐ : ατι Χ 1]: βϊδοῖς (᾿ὀαϊέϊον 
αὁ (οἶοίτον (3.-Β. σοτειξαιῦβ, Ῥδίγεϑ 86 ν] δροϑβίο]οὶ 

51ν6 55. Ῥαδίγατῃη 4] 6 ΠΡΟΤῚ θ5 δροϑβίοϊ!!ς!5 ἤογαθ- 

Γυηΐ... ΟΡΕΓδ... ᾿αγιδὶϊδ, 1072, 2 Ὃπη7΄ί.), φεὶ ξμί γτόϊγα- 

Ρῥυϊηιόρ ραὺῦ Οἴἰογο (.).. Οἰογίσιι8, ΑἸυοΥ8, 1098, ΑἸιϑδέογ- 

ααπι, 1721); αἷὖ ΧΙΧ" 8ϊδείο ἰ᾿ ὀαϊίϊοπ αα (.-. ἩΈεΕΕΙ 

(Οροσα Ῥαίγαπι Αροϑβίοϊσογιη, 71πδίποας, 1899. 

ὀά. ἀ, 1855). αγγηιὶ ἰ685 ὀαϊτέϊοτ8 ρἷιι8 γόσογιο8, τυ α 

ἰΐϊοιι αἶδη βδἰρπαΐου ἐγοὶβ ᾿ θὰ Απρίδέουγο, οοἰΐο α6 

.-.Β. ΓΙΘΉΤΕΟΟΥ, ἐγὲς δϑέϊηγιόο, Ἠιαὶδ ἱποονιρίδές 

(Τῆς Αροϑίοι!ς Εδίμεγβ, Ποπαϊηὶ, 1885-90) ; ἐπ Αἰίο- 

γιασπο, οοἰϊα ἀα Ο. ΡῈ ΘΕΒΗΑΒΆΡΤ, Α. ΒΠΑΆΝΑΟΚ, 
ΤῊ. ΖΑην (Ραίγυαμη Αροβίο!σογαη Ορϑῦϑ, 1 δἰρξὶρ, 

1870-77) οἱ εοἰίε αο Ἐ΄.-Χ. Εὐνκ (Ορογὰ Ραίγυμῃ Αροϑ- 

το] σογαπλ, 1 δίπραος, 1878; 2" ὀα. Ῥαίΐίγεβ Αροϑβίο]ιαοϊ, 

Τιδῖηπρας, 1901, 2 υοἱ.). --- 1, 6α {10 ΤΙ ΠΟΥ ριιδίϊόα ΡαΥ 

Ο. ἀο ασοδμαγαΐ, Α. Παγπαεῖίς, ΤᾺ. Ζαβδη, Ῥαίγα πη) 

ΑΡοβίο!οογαηη ΟΡΕΓδ, 1 ἰρδβῖαο, 1877, --- τόϊηιρΥϊιηιόθ 

ὁπ 1894, δη 1900, οἐ εοἰἰο ἐδ Εμπίς, 16 ΑἸ Ροβίο! !βοῆθη 

ΜΝ αείογ, Ζοὶρεῖρ, 1901, ραγιια απ ἰα οοἰϊδεΐϊοτ ἀΘ 

α. Κνῶσον (ϑϑιητ ὰπρ δυβροννδθῃ [6 Γ ̓ ἰγοῃθη-υηὰ 
ἀοριηθηροβο ἢ σΒ{ΠΙΟΠΘΓ Ο6116η), οὐγγεπέ ἰε ἐοσχίο 

ογϊσῖπαὶ 8αη8 ἀαρραγαΐ οΥϊέϊψιια, πὶ πυογϑῖοτι, τὶ οΟΥ- 

γιθηίαϊγα. 

1 διδιϊοσγαρμῖο σόπότγαϊας 4685 ὀαϊέϊομιδ, ἐγαάιιο- 
ἐϊογι5, αἰδϑδουἑαξοηϑβ, σου πιο πἑαϊγ68, γοίαἰ 5 αἰὰ ῬδΥ 68 



ΓΕ5 ΡΕῈΒΕΒ. ΑΡΟΘΤΟΙΜΙΟΙΓῈΕΒ ΧΠΗΙ 

Αροϑίοϊ[ϊφιι68, α ὀξό Θ᾽ ΥΟΡΥ 56 ΡαῪ Ἐ..-Ο. ἈΙΘΗΑΆΡΒΟΝ, 

ΒΙΡ]ΙΟΡΥΘΡἶς8] ΘυΠΟΡ515, Βιιαῖο, 1887, οἷ, ΡοιιΥ ἴ68 

ΟμυΥαρ 685 Ῥαῦι8 ὧο 1880 ἃ 1900, ΡαΥ Α. ἘΒΈΆΒΑΒΡ, 

16 δἰ ἐς  ϑᾺΠς πῆ 1,ἰογαΐασ πα ἰἢγο ΕΥΪΟΓΒομὰηΡ 

φοῖ 1880, Συιδοιγο, 1894, γ)μῖπ 1900. 

ΗΠΡΡουυτε ἨἩΒΜΜΒῊΗ. 



ἊᾺ ΠΟΟΤΆΙΝΕ ΕΝ ΠΟΓΠΧΕῈ ἈΡΟΤΆΕΣ 

Ι 

ΗΙΘΤΟΙΒΕ ΠΠΤΤΕΒΑΙΒΕ 

8 11. ΑΝΆΙΥΒΕ. --α 51} 0} 6 (16 ηΐ σοηρία 4π6 ἀἃ σοηΐοηὰ 

ἀς 1Ίὰ Ὠιάδςοῃμὸ, οο ροί ἀοςγιὶ δΔημοηγτηθ, ἀΔη5 58 [ΟΓῺ6 ρῥγό- 

δβοηίθ, 56 αἰνίϑο ποἰίίἰθιηθηί 6ὴ {ἰΓ015 ρϑῦ 168 : 

πε οδἰόςβόξβο πο ]6 (1- [δ 

της Ἰηδίγαςσίϊοη ᾿ἰαγρίαᾳαο (ντ1-Χ); 

16 ΟΥἀΟΠΏΔΏΟΘ α]50]Ρ}1 8176 (ΧΙ- ΧΥ). 

[,6 σῃδριίΓα ΧΥῚ, ΒΌΓ 165 ἢ 5 ἀογη]όγΓ65, Θὴ [αὶ 1 ὀρ]! οραθ. 

[, οσαἰόομιόδα γιογαΐίο οϑὶ ἀοῃπηόθ δ5ο0115 1ὰ ογσηθ ἀὯΠη6 

ἀαδβοτιρίίοη 465 ἀθυχ γοΐο5 ςοοηἀ ϊδδιχῖΐ ᾿1η6 ἃ 1ἃ νἱ6, 1᾽ατπιίΓο 

ἃ 1ὰ τηοτί : 

1. [ἃ υοἷά ας ἰα υἱοὸ ΒῈΡΡΟΒΘ: 

1ὴ [,ὰ ργδίίαιιθ ἀθ ᾿᾿διηουγ ἀθ Ὠΐσα οἱ ἀπ ρΡγΓος 81} (1, 2) : 

ΑἸΊΟΌΓ ἀθ65 ΘΠ ΘΙ] (1, 9) ; 

Βοποῃηοϊδίϊοη ἃ 5οὴ ἀτγοϊΐ ϑἰσγὶςΐ (1, 4) ; 

ΤὈόγα]! ὁ ἀδΔη5 ᾿᾿δυαϊτηὺηθδ (1, ὅ-6). 

2) [, Γαϊΐία ἀπ 18] Π1-1Π|, 0). [,65 ργόςορίαδϑ ποῦύδοχ βδοηΐ 

ἀἰϊδπίγιρυιιόβ θη ἀοὰχ 5όγὶο5 ρύοδαιια ρδύδ]] 6165 (τι, 1-7 οἱ 

1Π, 1-0) οὖ 165 ρόοῃμόβ ρῥυπορϑιχ γονϊθηπηοηΐ ἃ ροὰ ῥΡῥΓὰβ 

ἀδῃ5 16 ηὐτηθ ΟΥ̓ Γ6, 1η815 ἰὼ δοσοηάο [οἷς ἀνοὸς 1 1α ]ςαίο 

ἀο05 δ 1.65 105 Ρ]ὰ5 ρΊαΥΘ5 ἀ6 ςοΓίαϊ 5 ρόςμόβ. 

9) ΤΡδοςοι ρ] 5δοιηθηΐ ἀοὁ5 ἄσνοὶγα (π|, 7-πἰν, 14) αα] 
Ττὸρ]οηΐ ΠῸ5 ΓδΡΡρογίβ : 

Αγος ποιι5- πὸ πΊ85 (ππ|, 7-10) ; 

Ανος Ϊὰ σοιητηπηϑιίῤ, σμοῖβ οἱ Βα θα ττν, 1-4) ; 



ΑΝΑΚΥ͂ΒΕ ὈΕῈ [ΓᾺ δΙΘΑΘΗΝ ΧΥ 

ΑνΥϑς 165 ρᾶῦνγοβ (ν, 5-8) ; 

Ανος 165 ΠΟΘΙ Υ65 ἀ6 8 ἴδι!}}]6, οηΐδηίδβ, βου 60 Ὑ85 

(τιν, 9-11). 

1, ἀρβογιρίϊοη β᾽᾿Δοβόνθε ΡΥ ὑπη6 Ὀγόνα Ὄχμογίδίοη ἃ 

ΓΘΙΏΡΙΙΪ ἰηἰάργδ]ουηθηί 184 Ἰοὶ ἀϊνίηθ, ἃ ρυσὶ ἔργ 58 σοῃ5- 

ΟΙΘΠς6 ΡΔΓ Ϊα σοηΐοββϑίοη ἀπ ρόςδό (ιν, 12-14). 

Π. [ἃ σηνηόοῖὰ (6 ἰα γιογέ δδὶ ἀῤογιθ βοπιπηδΓοπηθηΐ ρΔΓ 

᾿᾿ ἐπ ατηόγαίϊίζοη ἀθ ῥγϑβδαια ἰουΐθβ 165 ον ΓΘ5 ΓΤ ΔΌΥΔἑ 565 

ἀἐ]ὰ ἀόξοηάπιε5 ργόςῤἀοχιητηθηξ οἱ πχΐβθϑ, ἃ ρϑὰ ἀθ σῇοβθ 

ῬὈΓὸδ, 4815 ἰὰ τηόπηθ ογάζγα (νυ, 1-2). 

Οομοϊυβίοη ἀς 1ᾶ οαἰός ῃόβο τΟΓαΪ]α : Υἱβοῦ ἃ 18 ρΡοσίδο- 

ἰἴοη, τηϑὶβ ἀὰ Το] 5 (6 }}Γ 65. ϑϑῃ τ] 6]] γχθηΐ ἃ 1 ὈΘ ΘΠ ΓΘ 

ἀ6 νἱδῃάδ ᾿τη πηο]66 (Υ]). 
ΓΙ Πιδίγιυοέϊονι ἰϊξιιγοίχψιια ἃ ῬουΓ ΟὈ]οΐ : 

1) [6 Ὀαρίδιηο : ἔουσ]6, πλοᾶα ἀ᾽ Δα] σι γαίϊοη, ρὑγό- 

Ῥδιδίϊοῃ ΠΊΟΓ816 ΡΔΓ [6 Ἰοηα (γπΠ)ψδ; 

2) [,6 Ἰούηθ : 165 Ἰοὰ 5 αα 1οπη6 (νι, 1) ; 

4)}.ὰ ΡῥΓΙόγο : ογαίβδοῃ ἀοιχηϊηΐςα] ἰγοἱβ [015 ῬΔΓ ἸΟῸΓ 

(ΥΠ|, 2-9) ; 

4) ΤΙ ας ΑΙ ϑίϊο (Ἰχ- Χ) : ἀθὰχ βδόγίθϑ ἀθ γί γθϑ (τχ, 1- οἱ 

χ, 1-7) ςουρόθβ ΡΥ ἈΠῸ ΓΟΠΊΔΓΑΊΙΘ, ΒΑ ΟΙΓ αὯ6 1᾿Θ ας ἢ. 15116 

αοϑί γόβοι γνόθ ΔῈΧ 5615 Ὀδρί1565 (Ἰχ, 5). 

ΓΓΟταοππαλιοο αἰδοϊρίϊπαῖγο τὸρ]6: 

1) [ἃ σοπαυϊία ἃ (6 1Γ ΘΉΥΘΓΒ 165 ρΓόαϊ]ςαίθΓ5, 4111} Π6 

ἴααί ΓοοονΟΙΓ 46 5᾽1}|5 56 ἰἰδηπηδηΐ ἃ 1ὰ ἀοοίΓης6 ργόςῤαριι- 

τηοηΐ ρΙοροβόο (χι, 1-2ι, πηδὶ5 ϑδρός δ] ηθηΐ ΘΏΥΘΓΒ: 

[,65 ἀρόζγθβ οὺυ ργόαϊοδίθυνβ {{πόγϑηΐβ (χι, 9-6); 

Τ,65 ργορμῃὸδίοβ, αα}} δαὶ αἰ βου ΘΓ (ΧΙ, 171-12); 

,65 [ΙΓ 65 νουδρθα δ 4᾽}] αιιί ΠόΟΓΡῸΓ (χι:, 1-9) ; 

[,65 ρι᾽ορβῃὸΐοϑ οἱ ἀοοΐθυγϑβ ὀργουνόβ αα}} ἔααΐ βαδβίθηξοι 

οὗ ἀοῃπηδηί 165 ΡΓὀπλῖσο5 465 ργοάπ15 {χπῃ, 1-7). 

2) [,6 σουγοιηροηηθηΐί ᾿ἰόγΊ ΘΓ ἀρ ΄ὰ σοιη μα αηϑα (δ. 



ΧΥῚ ΙΝΤΒΟΘΌΘσΤΙΟΝ 

5Ο0ἢ 5'ΓΟῸΡροΙηΘηΐ ΠΟΥΠῚΔ8] 6δί 16 γόυ η] 0 Θυς δ βίἰαιιθ 

ἀὰ ἀϊτηδηςῇῃθ : Οἡ γ᾽ ςό] ὈΓ6 ὑπ ϑδογιῆςθ. 

Οοηΐοβϑίοη 465 ρόςόβ 51 Υ ἃ ᾿ἴϑὰ οἱ γέσοῃο! ]δἘδίίοη ἀ65 

ΘΙ ΠΘΙῺΪ5 (ΧΙΥ) ; 

[,65 σῃοῖβ βδοῃΐ 165 ὄνδαιιθ5 οἱ 165 ἀἴδογθβ (χυ, 1-2); 

(οΥγθοίοη ἔγαίογῃ 6116 ἀ65 ΤΟΙ 165 (ΧΥ, 9); 

ΒϑοοΙητηδηδίϊοῃ ρόπμέγαϊθ ἀθ υἱνγο 56] 0 1᾿Ενδηρ1}6 

αν, ἢ ; 
ΕΡΙΊορσαο : Τν ἰαίίοη ἐμοῦρίαὰθ ἃ 18 ν] 1] Δηςθ, ἃ 18 Ρ6Γ- 

βέγόγδησθ, 6 γιὰ 6 ἀ65 ἀργΏΪΘΓ5 ἸΟΓ5 ααἱ νογγοηΐί ΠΟΌΓΙΓ 

Ι65 ἴδιιχ ργορῃὸδΐζος οἱ 56 ργοάιῖζε 16 γὸρῃ ἀι βόα ποθ Γ 

ἀὰ τηοηᾶ8 οἱ 16 γθῆτθ ἀὰ 56 σ Π ΘΟ, (ΧΥΙ). 

51 ΤῸὍΠ ΡῥΓθηα ραζάδ ἃ 1᾿ ΘΟ δὶ οιηθηΐ ἀθ5 ραγίϊθβ, ᾿Ὅἢ 

ΓΟΙΏΊΔΓΑΠΘ 416 18 ςαἰόςῃὸδο τ ογ8]6 Θϑί ργόβοηϊόδ δὰ ἀόρυΐ 

Ὧἀο 18 βεςοηάθ ράγίϊα σοθσηθ 0Ππ6 15 γΓ ας οὴ οὐ οχμογία- 

(ἰἸοὴ ἀοοίϊημόθ ἃ ρῥγόοσοῤαθσ. ᾿πηπλὀαϊδίοιηθηΐ 16 Ὀαρίότηθδ : 

ταῦτα πάντα προειπόντες βαπτίσατε... ΟοΥίδΙ 5 οΟΥΓΙ(ἰᾳ 05 Οἠΐ ροη8έ 

α11 [4114ἰ1ϊ αἰνίβοῦ 1 οανασο θη ἀδθὰχ ρδγίϊθοβ. 560]6- 

τηθηΐ, πο ᾿ἰἰυγρίᾳμο, 1᾽δαΐγα αἰδοῖ ΡΠ Δ ΔΙΓΘ, 164 ΡΑγίΪθ 

1ςὰΓρΡΊαπο σοι ρΥθηδηΐ 18 οαἰός βόσο Ὀδρίϊβιηδ]θ ἄνὸς 165 

[ογ ἃ]65 ἀθ ραρίόπλο οὐ ἀ᾽ θα μ βία ; τηδὶβς 16 ἰγο  β᾽ ὁ Π16 

Ραγίϊο 56 γο]ο δὰχ ργόςδαρηϊοβ 46 ἴα πηόπηο ἔδςοῃ 486 ἃ 

ΒΟΟΟΊο ἃ ]ὰ ΡΥΓΘΙΪόΓΟ : « Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα 

πάντα τὰ προειρημένα, δέξασθε αὐτόν.» 1,8 1ἰαίδοη ἃ σα ααἱ ρῥγόέ- 

οσὐάᾳ οβδί διιδϑὶ ὀΐγοϊΐε οἱ ρϑαί- δίγα τηοΐῃ5 δίς] 6 116 αὰθ 
. (6116 ἀθ 18 ρΡΙΘΠΊϊογα ραγίϊθ ἃ 16 βεοοπμάρ, ΟὑθΙαας ἀἰϊνὶ- 

5]0η. αὐ Ὅη δάορίο, 1ὰ ἀοςείγϊηθ π᾽θῃ οοἠίζίοπηξ ρᾶ5 τηοΐη5 

ἸΓΟΙΒ ΤΟΥ ΟΘΔΧχ οτδηΐϊ ἀ65 ςαγδςοίόγο5 ἰΓὰβ ἰγδηο μές, 

ἃ ΠῚ. ὨΟΟΤΕΙ͂ΝΕ ΡΕῈ5 ἈΡΟΤΠΕΘ ὈΑΝΒ ΠΤ ΑΝΤΙΟΟΙΤΕ. -- 2. ΚἊό 

σθπόγαϊ[θ. -- Τρ ῤοΥῖ ρα 116 δα 1833 σους 16 {{{ πὸ ἀ6 Ποσέγϊγιο 

«68 «εἰοιιξα αρόέγεδ ἃ Ἰοιιὶ ἀ Ἰτη6 ρσγαηάο ρορυ]αχίίό οἱ ἀπο 



μᾳᾺ ΡΙΘΠΑΘΗΝ ΡΑΝᾺ 1, ΑΝΤΙΟΓΤΤΕ ΧΗ 

στῆς δυίοτγιἐό ἀ8Δη5 1᾿δηἰϊα αἱ δος] ὁπ 5.146. 1] ΟΗ͂ΓΟ ἀ65 

ΓΑΡρογίβ 5ἱ ἐϊγοϊ5 ἄνθς 1ΠῸ6 ραγίϊο 46 1ἃ 1οἐΐγο 46 Βαυηδβό 

αὰ Ὁ ἃ Ρὰ 56 ἀοριηϑηαογ 16416] 465 ἀστχ δα ίοαγβ ναὶ αἱϊ- 

1156 1᾽δυαίΐίγο (ΝΟΥ. ρὶιι5 Ἰοΐῃ Ρ. χχχπη). ΤΠ. ὀςγὶΐ βογνδηΐ ἃ 

ΠΙηϑ γΓαςίοη 465 οαἰόσμυπηὸηδθ5 ἀδναῖί Πόςοϑϑαὶ Γοσηθηίΐ δ Γ6 

ἰγὸς σο ὰ οἱ βδοινυθηΐ ἱΠΒΡΙΓΟΥ 165 ὀσγϊνδί 5 οἱ θα ἔουΓ- 

ΠΡ ἀθ οἱ ἀ6 Ἰὰ 1π6 ρΡοηϑόθ, 1Π6 δχρυθϑϑίοῃ, 58η5 αὐ Ὅἢ 

Ραΐβθθ ἰο])ου 5. σοΠ ΓΟ νὸς οογίϊτπᾶ6 ἃ πῃ οἰ ργαηί. 

ΑἸΏΠ51 ἢ ἃ ρὲ ΓΟΙΟΥΘΥ ἀ65 ρΡοϊηΐβ ἀθ ΓΟΘΒοΙ  Ὀ]δης6 ροΪὰ5 

ΟἿ Πῃγη0]105 ἔγαρρϑινίβ α6 ἰᾶ Διδαχή ἄγος 1ὰ ἀδυχίὰπγο Ἰοἰἰγο ἀ6 

ΟἸὀστμθηΐ ἀ6 Βοιηθ, ἅγθς 165 ὀρὶίγος ἀθ βαϊηΐ Ιβρηδοο, ἅγϑς 

1᾿Α»οίορστιε ἀ᾿ Αγ ϑίϊάθ, ἄνθος 165 οὐὕνγοβ ἀθ βαϊηΐ υϑίΐη, ἀ6 

Ταίϊοη, ἀ6 ΤΠόορΡὨΪ]6 ἀ᾽ Απίΐοςο, ἀνος 1᾿Αϑοθηϑβίοη ἃ 1ϑαῖΐα, 

16 Τοϑδέαγιεπέ ἀ Ἴδαδς, ἴα Ταϊπιιια,, 165 Ἰοίγ5 ἀπ ρβουᾶο- 

ΟἸἐτηθηΐ 5γ 16 υἱγρΊηϊίό, 16 ροότηο ἀὰ ῥβοιάο- ῬΠοςου]]άοσ, 

16 Δ υῖυγε α68 «ιιδιίό8, 1.65 Ογαςσίοβ δὲδυζ{π8, 16 58. Γα- 

τηθηίΐαϊὶγο ἀ6 δόγδρίοῃ ἀ6 ΤὨταυΐβ, 1605 Ο'ἀποηϑ8 ἀθ ΒΔ5116, 

105 οῦνγοϑ 46 βϑαϊηΐ 968η ΟἸ τηδαῖο, οἱ ἀ᾽δυΐγοβ. Οἡ ἃ ἀ6 

τη δὴ 5'ρῃηδ]ό 465 οἰἰαίίοηβ ρ]ὺ5 οὐ πηοΐϊη5 ὄν ἀσηίοβ ἀθ 

14 δίααομβὲ ἄδῃβ 165 ἐογίί5 ἀ Ορίαί ἀθ ΜιΙ]ᾶάνο, Δα βαϊπί 

Αὐραυπκίΐη, ἀ6 [,μδοίδηςο, οἰς. Τουβ 165 ἸουΓ5 δρρογίθηίΐ ἀ6 

ΠΟΌΥΘ]165 ρΥθυγοβ α6 1 γορπο οἱ αἀὰ οτγόαϊί ἀο 1 Π)οοίγῖη 6 

α65 ἄοιιξα αρόέξγα68. 

1,65 τόϊέγθηςσθϑ' 65 ρΡ] 5 τηϊηιτ|6 1565 ἀῸΧ ΟΌΥΤΑρ65 οἵ ΔῸΧ ἐςτί- 
νδὶπ5 ααἱ γα ῃἰββοπί ὯΠῸ σοΟΠηδίββαημοα ἀα ἴἰὰ οοίγίηπε α68 
αρόίγοβ, ϑοηΐ ἃ Ὀγοπᾶγο, ΡοῸΓ ἅπὸ ἐξζαας ἀέί(αϊ!]]έο, 5οϊῖ ἀδῃ85 
ἨΑΛΆΝΑΟΚ, Α»ροβίοϊοῖγτα, ατίϊο]α ἀθ ἴα Ηραϊ- που κιοραραϊε ΕᾺΤ 
»τοϊοϑίαπίϊδονο Τ᾿ ποοϊορὶο, 8. 64., {. 1, ». 715-717 εἱ 723-780 ; --- Ξοἷέ 
ἀδηβ Εὐνκ, δ οοίγϊὶπα αιιοαφοΐηι Α ροβίοϊογιι, Τ ΡΙΪΉρΡ86, 1887, 
Ρ. Ιν-χχν; --- ϑϑὺϊ([ ἀδπβ 7. Δ Ἕυποη ΒΑΆΤΙΕΤ, ίααοσπὲ, ἀτίϊο]α 

ἄπ Πἰείίΐοπαγν ΟΕ ἐπε Βιίδῖε ἂς ΗΆΒΤΙΝΟΒ5, ἀδη5 ᾿ « Εχίτγδ- 

ν Ϊ]ατη6 », 1904, Ρ». ἀῤ1-148. 

ΡΕΒΕ5 ΑΡοϑτοιοῦεξϑδ, Β 



ΧΥΠΙῚ ΙΝΤΒΟΌΟσΤΙΟΝ 

2, ΟἸϊαξϊίοηπϑβ οἔ γιοπξϊοτβ ΓοΥτοἰἰ68. --- [ἃ Ρ]υραγί ἀος 

ὀογίναϊη5 ααἱ οἠΐ ᾿πλϊ]ζ6 οὰ αἰ 1|56 οὰ Γοργοαυ]ϊί ]ἃ Διδαχή 

ΒΘ ]οΘηΐ ἢ ΘΠ ΔΥΟΙΓΟΟΠΠῚ 4116 18 ὈΓΟΙΪ ΓΟ ραγίϊοθ, ἀ1ἰ6 16 ς 

« ἄσυχ γνοΐδβ ». Οδθροηάδῃηΐ 1] ἢ6 ᾿Ώϑηα 6 Ρ85 46 ἰότηοΐρ 8- 

565, ἃ [ἃ [οἷ5 ἰγὸβ ΔηςΙ]6η5 οἱ β ΠΠβαιητηθηί ο] δ Γ5, 56. τὰρ- 

Ρογίδηί δὺὑχ αἰέόγοηξοβ ραγίϊθβ ἀθ 1ὰ ])οοέγῖηα (6116 ατι6 

ὭΟΤ5 ἰᾶ ροββϑόαοηβ. 

Βαυπμδρό, ἀΔῃ5 565 σῃδρί (65 ΧΥΠΙ-ΧΧ, 56 ΓΟ ΠΟηΐΓΟ ᾶγθς 

165 ΡΥ Γβ5 σμαρίἰγο5 ἀρ 1ὰ ])οοίγίπε (1, 1-2 ; τι, 2-7; Π|, 

Ἴ; τν΄', 2), πχ815 485 500 σῃδριίγα τν (νογβοί θ) οῇ γαίγουνθ 

ὀραϊθπγθηΐ ἰγᾶοθ ἀὰ ἀοΓΉΪΟΓ σῃδριίγο ἀ6 6 Πίααοσβμὲ (χΧΥΙ, 

2-9). 

᾿ΟἸ χηοηΐ αἀ᾽ΑἸοχδηάγίθ ἃ {1156 18 ργοχηϊότο ραυίΐα ἀ6 18 

Ποοίγῖπε ἀ68 ἀρόέγοϑ8, τι, 2 ( γοΐγορέ., χ, 108 ; αδάαρσ., 11, 

Χ, 89 οἱ 11, χίΐ, 89; ϑδέγοπιαΐοβ, 1Π1, τν, 36), οἱ πὶ, ὃ (Θἐγο- 

γιαΐοσ8, 1, χχ, 100); τη815 11] ἃ διι5581 διηρίογό 18 βοοοηάθ 

ΡΑγίΐο ἀ6]4 ΠιααοἨλὸ, τχ, 2, ἀδη5 ἰ6ὸ Οιμὴβ8 αἵυνο8 βαϊυοσίμτ, 

α. ΧΧΙΧ. 1] οϑίϊτηθ 16 ροίὶ ὀογιὶ ἀ6 16 Ὠοςέγίπο ἃ 1 65] ἀθδ 

1 Ἐογίατο βαϊηίθ, ρυΐδαπο ἄδη85 165 ϑέγοηπαΐξοβ (1, χχ, 100) 

8 τηοτηθηΐ ἀ6]0 οἰίογ, 1116 4 8118. α᾽ Εογ ΓΘ, γραφή, 8050- 

Ἰατηθηΐ : « Οὗτος χλέπτης ὑπὸ τῆς γραφῆς εἴρηται" φησὶ γοῦν" υἱὲ μὴ 

γίνου ψεύστης, ὁδηγεῖ γὰρ τὸ ψεῦσμα πρὸς τὴν χλοπήν.». ΑΥος 165 

τηοίβ « Μοη οηΐαπὲ », υἱὲ μή, ο᾽ο5δὲ 16 εἰἰδίίοη ἀδθ 186 οε- 
ἐγῖη6, 11, ὅ, 4 αὶ σΟΙΏΙΊΘΠς(Θ. 

Οτὶρ ῃθ δι 0] οἷδ ἀθ πηδτηθ 1 θχρυθδϑίοη ϑογίρέιτα ϑαςγα 

ἄδηϑ τῇ δηάσγοϊί ααϊ ν]56]ἃὰ Ποοίγιίπο αἀ65 ἄοιισε ἀαρόέγα8, 

πι, 10 (6 ργἱποεὶϊρῖϊδ, τι, 2-); τηδὶβ 1] πα σοῃηδῖΐ ρ85 πηὶ- 

αποπηρηΐ 66 τηοΥ͂οθϑὰ ἀθ ἴα ΡΓΟΙ ϊὸγ6 ρᾶσγίΐθ ; 1] δὴ σοηηδῖΐ 

1 δυίγα 46 18 ἀδιυχίοηης ραγίΐθ, ᾿χ, 2 5ῸΓ 1 δας μαγιϑίϊο : 

απέσγιαγη υογαθ υἱέϊβ, σιιαα αϑδοθηπαϊέ αἀο γααϊςο θαυϊα, 5ατ- 

σπΐπο ἱποδτίοηιιν (Ηοηι., νι, 2, ἴηι “ιαϊῖο., ἀΔη5 ΠΕ τὰ ΒΌΕ, 

1, 471; ἀδὴ5 ΓΌΜΜΑΊΖΒΟΗ, ΧΙ; Ρ. 258), 



ΠΑ ΒΙΒΠΑΘΗΝΣ ΑΝ 1, ̓ΑΝΤΙΟΌΙΤΕ ΧΙΧ 

Ἐηῆη ᾿᾽δυΐουγ, 4116] αα}} 5οϊΐ, ἀὰ 26 Ψιγοιπτέαίε (ἀὰ 

ἰο 05 βδίῃοῃ ἀ6 Ϊὰ ρ υτὴς ἀδ βαϊηΐ Αἰ ἢδη856), ἃ σοῆηὰ ἃ 

Ποοέγίπο οἱ ἴὰ ϑδεςοοηάθ ρϑγίϊα ἀθ ἴὰ Ποοίγϊῖηο, ΙΧ, 3-4, μὰ Ϊ5- 

4}} ἃ εἰἰό, ἀργὸβ. ἀπο]. 65 ΓΟ Ο ΟΠ 65, 1᾽αοἰΐοη ἀθ ρογᾶςθβ 

ΡΓοποπηοόο δὰ ἰ6 ῥρϑῖη διςηδγίϑίΐϊαθθ (0) 6 Υῖ[γ., ο. ΧΠΙῚ, 

ἀδπη5 Μισονε., Ρ. α., τ, ΧΧΥΙΠ, 265-266). 

6 {{{6 χτηόδὴθ ἀο 1ὰ Ποοίγιῖπο α68 αοιιζα αρόέγοβ οϑί 

Τηθηἰοηπηό ΡΔΓ α᾽ Δηςίΐθη5 ὀοσγίναϊηβ. [6 ῬΎθΪοΥ ἀ6 ἰοι5 

οϑί ᾽δυίθαγ ἀὺπ ἰγΓαϊίό Αἀνογϑιιβ αἰοαίοτοβ (ρου - ὀΐγα Ὑ]ςίοΓ 

ἂς Βοπλ6) απὶ ἀϊ ἂὰ σὨΔΡΙίΓΘ ΙΝ : α ...[η ἀοςίΓ 15 8Ρο5- 

ἰο]ογ τῇ δδΐ : « 51 ααὶβ ἔγαίθσ ἀθ] χα] 1 δος] 6δἷα οἱ πο 

« Ρᾶζγοί (ρρδζγοί) ἰορὶ, ῃἷς ηδθς ςο]]}͵ραίαγ ἀοηθς ρδοηϊίθη- 

« [ἰδ δρΐ, οἱ ἤοὴ γϑοϊρ᾽ δία Ὁ, 6 ᾿παυ]ηθίΓ οἱ ᾿ἰτηροαϊαίαγ 

« οἵδίϊο νϑϑίσγα.» Οα ἰοχίβ οδί ἃ ΓᾶρΡρτοσῇϑγ ἀδ ]ἃ Διδαχή : 

« δῃη5 1᾿Δ556 10] 66, ὰ ἴογαϑ ᾿᾿θχοζηοϊορόβα ἀ6 [65 ρόςμόβ 

οὐ {(ὰ ΗἼΓ85 Ρᾶ85 ἃ 18 ΡΓΙὸΓΘ ἄνθος Ἰ1η6 ΠΟ ΒΟ 6 Πς6 ΙΔ ν8156» 

(τν, 14) ; « Ορ]ὰὶ ααἱ ἃ ὰη αἀἰβόγοηα ἄνθος 500 σοΙΡΔΡ ΠΟΙ 

Π6 αἀοἱΐ ρ85 56 ἸοΟΙπάτα ἃ νοι ἀνδηΐ ἀδ ϑ᾽ ἀίγο σγόςοῃςηἹί)ό, 

ἄρ ΡΘῸΓ ἀθ6 ῥγοίδῃοι γοΐγθ βϑδοῦῆςθ» (χιν, 2); « δὶ ἢ 

Ποιητηθ Οἤἴδηδ6 50η ΡὈΓΟΟΏΔΙΠ, 416 ῬΟΥΒΟΠΏΘ Π6 σΟΏΥΘΓΒΘ 

δυος ἰαἷϊ, 4αα}} πη’ ρηἴθη6 πῇ τηοΐ 46 ροῦβοῇηθ, ανδηΐ αἱ}} 

αἰΐ ζαϊξ ρόηϊίθηςξ » (χν, 3). Γἰ στίνδίη οοί ἀοῆς δι155] ἃ 

σοΙΏ ΡΟ ρδυπκὶ σοὰχ αὐἱ ᾿ἰϑαϊοηΐ 165 αἸόγοηίοβς ραγίϊθα ἀθ 

Ια οοείγϊιηο. 

ΟΠ62Ζ 165 ατἴοϑςβ, 16 Ῥυθυηΐου αὰἱϊ ἀὐσῖρηδ Ἰ᾿ ὀςγὶ ἀς]8 22οο- 

ἐγῖπια ῬΔΓ]6 {ἰίγα οδί Βυβὸρο, 48η5 50ὴ δέοιτο δοοίόδὶαϑ8- 

ἐΐσιιο. Ἐδ᾿ιδαηί ὰἢ ἰγδρο ρϑυγ1]65 οὄοῦνγοϑ ἀ6 ἃ ᾿ςὀγαΐα γα 

σγό(ζ.θηησ, 1] ἀἰπίϊηραθ 165 ὀςγῖ δ ἀπ ΝΝοῦνοδὰ Τοβίδιηθηΐ 

απὶ 1ου55θηΐ ἀ᾽ὰη6 δυίογιἰό ραγίς]]Γο, ὀΐϊδηΐ τος ἀ6 

ἰοιι5 οἱ ΓΘ 5 ΡΟῸΓ δυϊμοης αυθ5; ρΡαΪ5 165 ΟἸΥΓΑρΡ 65 

αἀουΐζουχ (ἀντιλεγόμενα), αἱ δοηΐ αἀἰδευίόδ, 5ο11 αὐδηΐ ἃ ἸΘῸΓ 

αἰγὶ το ἃ ὰη οογίδ! ἢ δαίθαγ, οἱ αυδηΐ ἃ ΘΓ να] ΘΓ 



ΧΧ ΙΝΤΠΟΠΌΟΘΤΙΟΝ 

ἀ᾽ Ἑογίίυγο ; θηἤηῃ 165 ΔΡΟΟΓΥΡὮΘ65 Οὐ νόθοι, 4] 50ηΐ ἃ ῥΡ]115 

[ογία γαΐϑδοη ἀμ ΠΟΙΏΡΓΘ αἀ65 ἀντιλεγόμενχ, 511]6 15 ἃ σοηίγο- 

ΨΟΓΒΟ : «Οη ἀοἱέ ΓΔΏΡΟΥ δηίγο 165 ΔΡΟΟΓΥΡΙΘ5 :165 Αοἕοβ 

δ Ῥαιιΐ, 16 Ἰίνγε αἋ Ὁ Ποιητηθ 16 αϑδέοσιγ, 1᾽᾿Αγοςαῖΐψϑ8ε 

ἀδ ῬΊογγο, ἄρ᾽. αἰγὶ όθ ἃ Βαγηδρό, οα χὰ Ὸη [ηἰϊία]6 

165 Επιβεϊσπογιοη β 68 ἀρ έΥ68... ΤΟᾺΒ ς65 ᾿ἴγνγος ρουνοηΐ 

ὀΐγα ο]αϑδϑόβ ραυύπὶὶ σοὰχ αἱ βοηΐί αἰδουίόδ : Ἐν τοῖς νόθοις 
χατατετάγθω χαὶ τῶν Παύλου πράξεων ἢ γοχφή, ὅ τε λεγόμενος Ποιμὴν 

χαὶ ἢ ἀποχάλυψις Πέτοου, χαὶ πρὸς τούτοις ἢ φερομένη Βαρναθᾶ ἐπιστολὴ 

χαὶ τῶν ἀποστόλων αἱ λεγόμεναι διδαγαὶ..... Ταῦτα δὲ πάντα τῶν 

ἀντιλεγομένων ἂν εἴη...» (Η. Ε΄., ΠῚ, χχν 4-ὃ ; ἰταᾶ, ΟΒΑΡΙΝ, 

Ι, Ρ. 309). ΟΒεΖ Ευδβὸδο, σογΐτηθ ργόςῤἀοιητηθηίΐ οΠ6Ζ 1’ ἐοχί- 

γδίη Ἰδίίη, 16 {{7Ὸ ἀ6 αν γαρα οδϑί Π115 80 Ρ]Γ16] : ο᾽οϑί 

ὯΠ ΓΘΟΘΘ6Ὶ] α᾽ ρηδοϊὶρ ηοιηθηΐβ ααἱ ρΡοαΐ μα] Πόγομπητηθηί 

Β᾽ΔΡΡΟΙΟΓ ἰὰ Ποοΐγῖπα οὐ 165 Ποοίγῖποβ. Ἀαῆη ἀδη5 58 

ἰγαἀαςίΐοη α᾽ Επθιθδὸθο ἃ δι ρ] ογό ]6 τηοί δοοίγϊπα. 

Ἐν] ΓΟ αυδγϑηΐθ 8η5 δργὸβ Εὐυδὸδθ, ὰῇ δυίγο ἰόγηο 

ἀ6 1 Ἐρ]156 ρσσϑοαὰθ βιρ]οῖα 16 ΠΟΠ] τηδιηθ ἀ6 Ϊᾶ Διδαγή 8 

ΒΙ ΠΡ Ό]ΙΟΓ, ἀδη5 ὯἈη ὀςγὶί ἀ6 ρσγδαηάθ ἱτηρογίδηςθ. Ὁ 8ῃ5 58 

ἰγοηἰο- ποαγνίότηθ Ἰοιγα Γοϑία]ο ἀ6 1᾽᾿δηηόοθ 367, βαϊπέ Αἰμδ- 

856 δργὸβ δΥΟΙΓ ὀηιϊιιηόΓό 165 ᾿ἴνγοβ σϑποηΐϊαθ5 (6 ]8 

ϑαϊηίος Εογϊΐαγο, ἀγοθθο ῸἸηῸ δυίγο ᾿ἰδία ἀ ουανγαροθ αἱ1]65 

Ρουΐ ᾿ηϑίγα γα 165 οαἰἐσ τη 65 ἀ8Δῃ5 16 ρἰέϊζό, ΟΥ, γοϊςὶ 

65 ἸΙνσθϑ : Σοφία Σαλομῶντος χαὶ Σοφία Σιρὰχ χαὶ Ἐσθὴρ χαὶ Ἰουδὶθ 

χαὶ Τωῤίας καὶ Διδαχὴ χαλουμένη τῶν ἀποστόλων καὶ ὁ Ποιμήν. 

(Μισανε, Ρ. α., 1. ΧΧΥΙῚΙ, 1498), 

Ο᾽ ἐϊαϊί βυαγίουί 18 ἀθβογιρίίοη ἀθς5 ἀθὰχ γοΐθβ ααἱΐ ὀξαϊί 

1116 ἃ 11 γα οἰ] 0 ἀὁ05 οσαἰόο πυχτηδηθ65, οἱ ο᾽οσἱ ροαί- ίΓο 

6116 5616 4ᾳι6 Νςόρμογο νἰβα ἄδηϑ βοὴ οδίδ]οριι6 βίϊσμο- 

τηόίγιαπο ρα ͵ 54}} αἰ ΓΙ 6 ἃ 18 Διδαγὶ͵ τῶν ἀποστόλων 4 ἊΠ 6 

ἸοηρΌθραΓ ἀς ἄσδυχ οροης5 δίϊαιιθ5 (1Χ9 δἰ ἀς] 6). 

3.1, ])οοίγῖπε αἀαπ8 ἰα {ἰ{ἐόγαΐξμγο σαποπίφιιο. --- 1] σοη- 



ΚΑ ΡΙΘΑΘΗΪ ὈΑΝΒ ΠἰΑΝΤΙΟΟΙΤΕ ΧΧΙ 

γἱοηΐ ἀ6 ΓΟΌΡΟΙΓ ἃ ρϑᾶῖΐ ὑπὸ βέσγϊ 6 ἀ᾽ οὶ β, δρραγίοηδηΐ 

ΡΓΪΩςΙ ρα] οηθηΐ ἃ 1ὰ 11{{ἐΓαΐαΓθ σϑμοἿαπ6 οἷ ΔΌΧαΙ 615 18 

Ιοοέγῖπο αἀ68 αρόέἐγ68 ἃ ἰΟΌΓΩΪ ἈΠῸ τηδίϊόγο ργθυϊόγο, ἀνδηΐ 

ἀδ ΘὟ ΔΌΒΟΓΒΌΟΓ. (δ5 ὀςχιίβ 5 ἐσ ῃο] οηπηθηί ἀπ 111 δὰ γνο 51ὁ- 

εἷς, οἱ ρ] υϑίθυγβ α᾽ ρηίγα οὰχ οἠἱ ΡΟῸΓ ραίγὶο ᾿Ερυρίθ οἱἷι 

14 ])οοἰγῖηπο αἀ65 αρόίγοβ οδαΐ ὰἢ ἰγὸς σγδηά Ἵγόαϊί. 

ὙοΓ5 ἰὰ ἤη ἀὰ 11 51 616, 1Π6 σοὶ ]δίϊοη αα 165 Α1]6- 

Τη8η45 δρροι]οηΐ 4 ροϑβέοίίϑδεμε Κὶὐἰγομποπογαάπιπρ οἱ 165 

ΕΥγδηςδὶβ Οοπϑέϊξμξϊίοι αροϑβίοἰΐφψιια ὀσυρέϊογιπιοα, τηδὶβ αἱ 

Ρογίε οὴ βίος 16 {{γῸ ἀδ Κανόνες ἐχχλησιχστιχοὶ τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων, 5᾽ 65 ἸΠΠΟΥΡΟΓό, 6 165 δἀαρίδηίΐ, 165 αυδίγο ργθ- 

τ ΐΪοΓ5 σμδρ ίγοβ 46 Ἰὰ δδοοέγϊὶπο αὅ685 αρόΐξγοϑβ. [150 οἠἱ [ογπλό 

165 σῃδριίγοβ πιτχν, ἰδ 415 αι 165 Πρ Γ65 1-τι οἱ ΧΥῚΪ ἃ 

ΧΧΧ 665 Κανόνες Ξοηΐ ΡῃυΓοιγοηΐ αἰ 5. Ρ] 1 Πα ῖγοβ. ΟἹ ΠῚ6 665 

8 ΠΟ. δΔροϑβίο]αὰ65 ὀρ υρίθη οἠἱ ρέῃόξγέ 485 165 σΥδη 5 

ΓΘΟυ 6115 σϑηοηΐ4165 465 ὀρ] 565 οὐ θηΐδ]65, 115 Υ οἠηΐ διι55] 

Β6ΥΥΪ ἀα6 γόῃϊς]6 ἃ 465 γαρτηθηίβ 46 18 δοοίγῖπο. Γι Αι θ  Γ 

σΟΠ ἢ 8᾽5581ἰ ἀ᾽41}]|6 Ὸ Ὑ5 18 Διδαγή ἰουέ οηἰὸγο. 1,6 ϑυπέασηια 

Ποςἐγίπαοσ, αἰἰγἱ θυ ό ΡΥ 165 1Π5 οἱ ἀὀηϊό ΡΥ 105 δυίγοβ ἃ 

βαϊηί Αἰῆδηϑϑο, οὴ σοηΐϊθηί 465 {Γᾶςθ5 ὀνϊἀθηΐοβ ΡΟῸΓ 165 

δἰχ ΡΓΘΙΏΙΘΓΒ σῃδρίίγος ἀο 1ὰ δοοέγϊὶπο, οἱ 015 ποίϊοϑ 

ΡΟῸΓ 165 σμαρίίΓο5 χαὶ οἱ χπὶ. Γδαίΐθυγ ἀ6]ἃὰ ΚἸε68 Ντσαοηα 

ου δὲααβεαίϊα ΟΟΟΧ Ψ]1Π) ΡῬαίγιηι, [ααϑϑοιημοηΐί αἰγὶ ιιόο 

ἃ βαἰηΐ Αἰῆδηδβο, πηδὶβ ἀόροηάδηΐ ὀϊγοϊίἰοιηοηΐ ἀπ ὅ'ψη- 

ἔασπια, 5᾽65ἱ ΠΡγοιηθηΐ ΒοΥν] ἀο 1 Ζοοίγιηο αὁ5 αρόέγο8. 

ἢ 85 ἰᾶὰ ΡῬγϑιηγίόγα τηοἱἐϊό ἀπ ττ| δὸς ]6, 1 Π)οοέγῖηθ εἰὁ8 

αγρόέγοβ (1, 3 οἱ 5) ΒΘ 16 δύο ἱπδρίγό διι551 1᾿ δα εν 

ΒΎΓΙΘΏ ΟἹ ρϑ]οβδίϊηΐοη ἄς 1ὰ διώαδβοαίϊε : Π)ιαδοαίϊα δῖυο 

Βοείγῖπα ΧΠἼΠ] αροβέοίογιυπι οὐ βαποίογιηι αἰϊδοὶρυ ζςογιηι 

ποϑέγὶ ϑαϊίνυαίογιβ. 

Οε ααϊ ο5ἰ εογίαϊη, ο᾽θδί απ 1᾿ 5 ϑο Ὀ]ΘῸ ἀκ ἰοχίοβ αα], 

ἀδῃ8 16 βοοοῃμάδ τηοϊίϊό ἀπ τνὸ οἰὸς] οὰ ρουί-ὀΐγο ἀδη5 ἃ 



ΧΧΙΙ ΙΝΤΒΟΌΌΟΘσΤΙΟΝ 

ῬΓΘΠλϊὸΓο πο ϊ6 ἀπ γνὸ, ἃ σοπῃρὶ]ό 165 μαἰΐ ᾿ἰνγθ5 ἀ65 ὅοτγιβ8- 

ἐϊξιιξϊοπϑ αροϑβίοϊίφψιι68, Θἢ Τοπηδηΐϊδηΐ 14 1)1αἀαϑοαίϊε ΡΟῸΌΓ 

165 Β'χ ὈῬΥΓΘΙΆΪΟ 5 ̓ἶνγαϑ, ’Ϊὰ διαασμπβὰ ῬΟῸΓ ἀη6 ραγίϊα αἀἃ 

βορίϊόιηθ οἱ ἀΐνουβ ἰοχίορϑ αἰδοῖ] 18 ́1ΓῸ5 ΡΟῸΓ 16 υἱ(ἰότηο, 

8 Ὀΐδη σοηηὰ 16 ἰοχίθ ϑηίοῦ ἀς 18 δοοέγιπε (6116 ας ΠΟ 5 

Ια ροββόάδοῃβ.. Π1 δὴ ἃ ἴαϊξ ρβᾶβϑϑοὺ 18 Ρ1].5 ρίδηᾶβ ρασίϊθ 

ἀδη5 165 σμΔΡΙῚ(Γ65 Ἰ-ΧΧΧῚΙ απ δορί! Πἰνγ6. 

[, Ποςοέγιγτο αἀ685 αρόέγα8 αἰηβὶ ἰομάπο ἀΔη5 465 ςοΙΏΡ1]8- 

ἰἰοη 5 ρΡὶτι5 ναϑίθϑ ρογαϊΐ ἀα 588 ηοίοχγι ὀἰά. [ἃ ἀθσηϊὸγο ἰγᾶοθ 

ἀδ βοῇ οχἰβίθοηςβ αἰβδίϊηςία γουχοηΐο )ἂὰὶ τδηᾳϑογὶἑ 418] 1᾽΄8 

Γόνό]ὁθ διχ πῃ οάογη 65 (ΠΔ]]1|6ὰ ἀὰ ΧΙ 516 616). ΖΟΏΔΙΓΔΒ, 81 

ςοιηπ]θηςοτηρηΐί ἀἃ χΙ ἰὸς], σοτηπγχρηΐδηί 1 οί γ6 ρΡ85- 

816 46 βαϊηΐ Αἰῆϑηδϑϑθ 416 ΠΟ 15 ἄν οὴ5 οἰἰόβ ρ]5 δαιυί, 

πηοηΐΓο οἸ]αἰγοηθηΐ 411}} Π6 σοημηδῖΐ ρΡ85 18 Διδαχή ; 1] γδΡ- 

Ρογία 50Γ 1ᾶ [οἱ ἀ᾽ δαίγαϊ απο 18 ])οςἐγὶπο ἀ65 ἀροίγοϑ ποδί 

διυίΐίγο σῇοδα αὰ6 165 ΟὈπϑέϊέμέϊοτιβ ἀὰ ρΡβουαο-ΟἸἐτηθηΐ 

Ἰηἰογάϊίθ5 6ἢ 692 ρδ: 16 σοηςῖ]ο ἴῃ ΤΥα]10. [,6 ΘΟΌΥΘΏΙΥ 

πηχδηη6 ἀὁ 1 ΟαΥΓΑΡΟ 8]1δἰἐ ἀἸθραγαῖίγο. 

ΘΌΓ 65 σᾶ ΠῸΠ5 δος] ὀβϑίία δ ἰογηαπί 18 Ἴο]ϊθοΐϊίοη ἀϊΐα 
(οπϑοίϊιξίονι αροϑβίοϊΐψιιο ὀρσυρίϊοππο, οἱ ἸρυΓβ γαρρογίβ ἄνϑς 18 
Διδαγή, νοὶ ΕΝκ, οοείγίπα αιιαδοῖγι αροϑίοϊογιηι, 1887, 

Ρ. 50-78, οἱ Ηλβναοκ, 7)16 71, αοὐ σιοδὶὶ Αροϑβίοϊ (ἸΤοχίο ιι. 
πίογδιςκαπροη, 11, 1 οἱ 2), 1884, ». 193-281. Τουβ ἀδὰχ γοργο- 
ἀυϊδποπέ 16 ἰοχίο. --- ΘΓ 16 δυπίασηια Ποοίγίἷπαο οἱ 1ὰ Σά 68 
Νίεαοπα (Μιονε, Ρ. α. τ. ΧΧΨΝΠΠ, οο]. 835 εἰ 1635), νοὶγ 

ΒΑΤΙΕΕΟΙ, δέμαΐϊα αϊγιβδίϊοα, 18090ζΩ, ν. 119 : Πηϊααϑβεαϊία 

ΓΟΟΟΧ Ρν]Π] Ῥαΐίτυι ρβοιαορῖίοΥ., ρταθςοὶβ οσοἀά. τος. Ρ. ΒΑΤΙΕΕΟΙ,, 
σορίἰσαμὰ σοπία! Η. ἨΎΝΕΆΝΑΤ, ΑΓ, 1887. --- Πἰααϑβοαϊίαα 
Γγασπιοπέα, ἐὰ. ΗΑύΚΕΒ, 1900: Η. ΑΘΗΕΙ15 οἱ 2. ΕΈΜΜΙΝΟ, Πὲο 
δυγίϑομο Πιααβκαίϊα ἀδογβοίσί πὰ ογκίᾶνίι (Τοαῖο ἀπαὰ ὕπξέογϑιι- 

ολμησοηα, Νεαὰθ Εοϊρο, Χ, 2), 1,οἸρζΖίρ, 1904. ΘΓ 165 Γδρρογίβ ἀθ 
Ϊὰ διααϑβϑοαϊϊε οἱ ἀθ ἰὰ Πιααςσκὸ, εἴ. Εὔνκ, 6 αροϑίοϊϑοΐοη 
ἸΚοπϑιϊεμζίοπον, 1891, Ρ». 65-70, εἰ ἩοιΖηεξυ, δὲς Αδβλᾶπροιοκοὶϊξ 
αδν' βϑυγίδομεη Πίααϑβκαϊία που ἀοΥ Ὠίααςϊο 1898 (488 16 Οοριρὶο 



ΓΑ ΒΙΘΑΘΗΪ ΠΑΝΒ 1ω᾿ΑΝΤΙΟΟΙΤΗ͂ ΧΧΠΙ 

γεπάπ ἄπ ηιαϊγίδηια σοποΥὸβ δεϊοπξ. ἱπέοτηι. (165 σαἰποϊίφσιιο5 ἃ 
ἘΕνΥίδοινο, 1, 24.9-277). --- ΘῸΓ 165 ταρροσγίβ 465 Ὁοπϑέϊέμεϊοηβ αρο8- 
ἰοἰϊΐγυιιο8 ἄνθος ἰὰ δίααςβὸ, οἴ. Εὐνκ, Ποοίγίπα ατποαδοΐνι Α ροϑβῖο- 
ἰογιηι, 1881, ἡ. 714-97, οἱ Ηαδναοκ, ᾿ὲθ 1 οῆτα ἀὯ68 ξιοδὶῥ Αροϑίοί 

(Τεαίε τι. ὕηϊίογϑβιικκπωποοη, 11,1. εἰ 2), 1884, ρ». 170-102. Τουβ 
ἀδὺχ τοργοάυϊβοηΐ 16 ἰοχίοθ. -- ΕὙΝΚ, δὲς Αροϑβίοϊϑεκοη Κοηβ- 
ἐἰἐμέΐοποηι, 1891. Μ. ΕΚ ἃ σορυὶβ 165 ἀΐνθῦβ ἰοχίθϑ δρραγεπίέβ 
δὺχ Οοπϑέϊέμεϊοπϑ ἀροβίοἰϊᾳιιοβ οἰ 165 ἃ σεργοαυϊ8 ἀ8π8 88 
τέσρθηίο ἐάϊίίοη, Πὲααϑβοαϊΐα οἱ (οπϑιϊειξίοπεβ αροϑὲ, ῬΒάρΘΓΡοτη, 
1906, 2 νοὶ. 

ά͵ Ψογϑβῖομιβ αποϊθηη8. --- Τ᾿, ἰδίοίΓο ἀ6 16 ῥαασ μὲ ἀδΔῃ5 

᾿᾽᾿δηζίααϊίό 56 σοτηρ]δΐα ΡδΓ 18 σοη δίβϑϑηςθ 465 γὙϑυϑΙ ἢ 5 

ΔηΠΙ6Πη65. Οἢ ροβϑόάδαδϊί ἀδθρυΐϊβ Ἰοηρσίθιῃρα 'ᾧῃ οουγί 

Γγαρτηθηΐ ἀθ νογϑίοῃ ᾿δίϊηο (τα. τ, 1- ; πὶ, 2-6) οχίγαϊί ρὰῦγ 

ΡεΖ ἀπ ΤΠ ΔηΌ ΒΟΥ Δρραγίθηδηί δὰ πηοηδϑδίόσγο ἀθ Μεὶκ 

6. Βαββο- Αὐἰγίςῃο, οἱ βδίρῃδ]ό ἀθ πουγοαὰ Ρδ.Γ Οβοδῦ ἀ6 

ἀφο μαχάΐ ; πηδὶ5 οο ζαΐ 4. ΒΘ. ] ς μέ ααἱ ἀέσοῦνγιί ἃ Μυπηΐςἢ, 

ἄδῃ5 1 ΙΔ Ποῦ ἀὰ χιὸ ϑἰὸς]α, 1ὰ υϑβίοῃ ᾿Ἰδίϊης 1ηϊό- 

θΎΔ]6 465 5ΪΧ ὈΓΘΙΠΪΟΓΒ σΠΔρΡ (Γ65; ΓΔ] ΠΟ ΓΘ βοιηθηΐ Οἢ 

Π6 Ροϑυΐ δεβϑίρῃογ 1 ἀδίο ηἱ 1Ἰὰ Ἰθα α᾽οσίηθ ἀς ςοἰίς ἰγὰ- 
αυςίϊοῃ. 

Οη β8αϊἱ ἀπ τηοΐῃβ 41}} ἃ ἀὐ οχιϑίογ ἅη6 δυΐγθ υθΥϑί ἢ 

Ἰαϊΐης ἰΓὸβ ΘΠ ΙΘΏΠ6; 6116 ἀσγαὶϊί βϑ᾽ ἐΐϊθβησ το ἃ 1 ΟΥΓΑΡῸ 

ΘΠΤΘΓ, ΡυΐΪβαὰα ᾿᾿δαίουγ ἀο 1 Αανογϑβιιβ αἰδαίοῦοβ ΘᾺ ἃ οἱϊό 

Ὧ65 ἰοχίοβ ρυἿβ 8. ]Π]ΘὺΓ5 46 ἀδη8 18 ρᾶαγίΐα ἀ65 7)6τ υοὐοϑ8 

(εξ, ΡΙυδ δαί, ». ΧΙχ); 6116 ἀδγαῖϊί διυϑϑὶ πλοΐ 5 5 ἐσαυίθυ ἀ6 

ποίγα ἰοχίθ ρος αὰὸ 16 ἰγδάποίίοη Ἰ᾿αίΐϊπα ρα] έθ ΡδΓ 

ΘΟ] οί, 51 Ποὰ5 6 ΠΡ 6ΟῺ5 ρΡΔ8Γ 165 οἰ 005 465 ἐσγῖνδ ἢ 5 

ἀ᾽ Αἰγίᾳαο. Αἰηϑὶ Ορίαϊ ἀθ ΜίΙ]ᾶόνο ἐγ ἄδῃβ ἰὰ 126 5ολῖβ- 

γιαίο Ποπαϊίιβδέαγιτα, τ, 21 : « Ποηΐαπο πίον οοίογα ρΓ86- 

ςορία οἰΐαη δος ἰγία 1ι.55810 αἰνίηα ῥὈγοβιθα : ποῖ 

οοοΐάο8, ποπ ἰδὶβ ροϑβί (608 αἰΐθηποϑβ, οἱ ἰὴ σα ρ᾿ ΕἸ θὰ 5 τη Δηἀᾶ- 

ἰογαια : ποπ Γαοΐδ8 δοίδηνα. » 1] 6Θδὲ χηδηϊθδίθ α11}] μ᾽ ἃ Ρἃ5 



ΧΧΙ͂Υ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ΘΠΓΘ 165 π]8 15 18 νου ϑίοη ἀὰ τηδηϊϑογιί ἀς Μαυηΐοῃ, αὐ 

Ροτγία : ποθ ζαοὶε8 αἰἰδϑδοηϑίοτιθδβ, Βα ρροβδδηΐ πῇ Ρ]ΌΓΙ6] 

σχίσματα ααἱ 56 γοῦνα ἃ γΓοϑίθ ἀδη5 165 Οἀποηδ8 ἐοοίὀδὶαϑ8- 

ἔϊγιι68 οἱ ἀΔη5 165 Οοπϑδίϊέιιξϊογϑ αροϑδίοϊἰφιιο8 ; 88 ἰγαάπς- 

ἰΙΟΏ 5ΟΙΓΓΘ ἀα Ρ]5 ρῥΓὸβ ποίγε ἰοχίθ ἀθ ἰὰ διααοσβὰ, τν, ὃ : 
οὐ ποιήσεις σχίσμα. 

ἃ γουβϑίοῃ δ 416 Ποὺ ροδϑόδοῃβ οδί θῆῇσοῦε ρ]ι5 

Γγαρτηθηΐίδι γα απ6 18 νογϑίοη ἰδίϊηθ. Ε116 οϑὲ Ἰῃοογρογόθ 

δὰ τόςϊξ ἀδ 18 νἱθ ἀβ 1᾿γοῃίτηδπαάγίία Θοβποιῦαάϊς, ταοτὲ 6 ἢ 
451, Ἐογία αἰ ΔΡογὰ θη οορία δηΐίγο 1Ί65 δηπόθβ θδὺ οἱ 690, 

οοἰΐα ὈΙΟΡΥΔΡΗΪα Ποὰ5 οδϑί ρβᾶγῦγϑθῆμθ ἄδη8 1ὴ6 νΘΓΒΊΟ ἢ 

ΔΙΔΡο. [,6 ἑαπηοιχ δρό ϑοῃηομπαϊὶ, ἀδὴ5 6 ᾿ησἰγΓυςίϊοη ἃ 

565 Ι]01η65, αἴ11156 165 Β1Χ ὈΓΟΙΏΪΟΓΒ σΠδρΙΓ65 ἀς ἰὰ  ιαα- 

οἰκὸ, τλδὶβ ο᾽θϑί 1ηὰ6 ατιοϑίίοη 46 βαυ οὶ 511 ἃ, ἀβς ποίγθρ 

Πιααςβὸ, ΒἰταΡ] οσηθηΐ ὈΓῚβ οἱ γοηδηϊό οο αὶ] ᾿πηρογίαϊί ἃ 

500 Οὐ]αΐ, οὐ 5᾽}} ροβδδόαϊιί αη ἰοχία ἰγὸβ ἀϊπόγοηΐ ἀὰ πόΐξγο. 

5. Θσηξσοητ, Ποοέγίπα ΧΙ] Αροϑίοϊογιηι, Ἐτὶ ουΓγρ, Ἡθτγάοτγ, 
1000: .1. ΘΟΗΙΈΟΘΗΤ, 17)ὲ6 Αροϑβίοϊϊοκγτα ἐπ ἀον 1, ἱξιγσὶο αἀοΥ Καϊπμοϊἐ- 
δοβοη Κίγοκο, ΕΥ]ΡοΌγρ, ΗἩογάοσ, 1901] (ςοηίϊοπὶ 16 τορτοαποίϊοῃ 

ΡῬΒοίορταρίααθ ἀὰ τηϑηῃ. Ἰαίη Μοπαρσθοηϑὶβ 6204, ργέςέἀεοτητηθηΐ 
ἃ ΕὙΘΙ51Πρ). 
6 ἵγταριηθηΐ ἀθ νϑύβίοπ ἰδίΐπθο σγαίγουνό ρᾷῦ ἀβθομαγαΐ 56 

γοῦν ἀ8η8 1 ἐἀϊοπ ἀΘ ΠΑΆΝΑΟΚ, ἢ ὲο 1Ὼ06Άγὸ αδν' ξιοδὶ Α ροϑβίοϊ, 
1880 (Ἰ οαῖο τι. πιίογβϑισλυιη θη), Ὁ. 275-280. 

[ἃ νϑύϑίοῃ ἃύὰᾶρε οβϑί ἐαϊίόέθ οἱ ἰγαάυϊίθ θη δ] θι δ η Δ ΡΔΓ 
δ. Ι5ΕΠΙΝ, Εἶπο δίϑμου πϑοκαπηπΐο Ὑογϑδίον 468 ογϑίοη Τοῖὶϊθ5 ΟἰΟΥ" 

«ΑροϑίοίϊολγΥο, 1895 (Τεαΐε ᾿ππὰ ὺπϊοεγδιομιπρον, Χ1Π1 ΡὈ.). -- 

ΘῸΓ ΘΟΒηοααὶ, νοῖγ 7. ΓΕΙΡΟΙΌΤ, ϑελεπείας υοπ Αἰτγὶρο ὑπὰ αἱες 
Ἐπίϑβίομλιιπς αἀ685 παϊϊοπαϊαοσυρίϊδοβοη ΟἈγιβίοπἔιηιδ, 1,οἸ ΡΖὶρ, 
1902 (Ταῖς τι. σηϊογϑιομπιηρθη, Ν, Ἐ᾿ χ, 1). 

ΒΥ, ΠεδουνΕΑΤΕ ΡῈ τλ ὈὨιρλοηὲ ; ἘΡΙΤΙΟΝ5. --- [,65 οΓ]- 

τα τ165 ἀὰ ΧΙΧὀ 516 ς]6 ἡ αναϊοηί ρ85 τηδηαπό 46 γΓΔΡΡΊΟΟΠΟΙ 

Ϊ65 ἰοχίθϑβ ἀθ5 Οοπϑέϊεέιεϊουιβ αροϑβέοίίχιιο5 ἀ6 18 Οοπϑβίέι- 
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ἐμίϊοπ αροϑίοἰΐφιιο ὀσυρέϊοππιο. οἱ ἀδ 56 ἀοιηδηαεοι 51 ἃ 

ΒΟΌΓΟΘ ΘΟΙΏΠΊΠη6 6η ὀἰαϊί, 5οιἐ 1 ἀρῖίγο ἀο Βαγηδθόέ, δοιΐ 

᾿᾽ ογιἐ ἰπσοηπὰ 41᾽}}15 ἰΓοινδίθηΐ θη ΟΠ ηό ρΡΔΓ Εἰιδὸδε οἱ 

Αἰῆδπδβο 5085 16 {πὸ ἀ6 Ποοέγίηο α68 αρόξγο8, 5Βο1[ μη ἤη 

᾿᾽ ὀογὶὶ ππϑηξϊοπηό ρᾶγ Ἀσῆη οἱ 51 ὈΪΖαγγομηθηΐ ρρϑὶό ρδῦΓ 

Ιὰ1] ἤιαο γίαο νοἱ Ζ7μαϊοΐιγα Ῥοίγι. Γανν υἴΖο ΚΥ 6 οοχ- 

Ρδῖδηΐί 165 ἀϊνϑιβ ἰαχίθς. ἔχ διηθηό ἃ Ῥθῇβου 40} ἀνδαϊΐ 

οχίϑέό, ἄδη5 16 ργίπηιϊ εἶν Ερ]156, ὰἢ Πἶντο ἀ Ἰπδίγαςίϊοη 

ΓΟ] ρίθαδο, αἰΐ ἀθ65 « Ποὰχ Ὑο]65»; 11 δῇ οδϑϑᾶῦᾶ ζηδηὴθ 

οη 1882 'η6 γοοοηβίϊ αἰ] 40] οϑὲ τῇ 465 ομοίβ-α θανΓο 

Ὧἀο 14 αἰνίηδίϊοῃ οὐϊἰίαθ δὰ χιχὸ δἰὸς]ο (ΤἈοοίοσιίδοκο 

Ομαγ ἐαϊἰϑολγιΓέ, 1882, ». 359-445). Πὲς 1ὰ ἔῃ ἀ6 188. ρᾶγδ15- 

βϑὶιί, θῇ οῇοί, ρΡᾶγ 165 50ο1η5 ἀα Ρῃϊ])ποίηόα ΒΙΓΥΘΠΏΪΟ5, 1᾽6α1- 

{101 ΡΓΙΏΟΘΌΒ ἀ6 8 Διδαγχὶ, τῶν δώδεχα ἀποστόλων. [,6 ρ6.1{ ὀστιῖ 

ὀίαϊί {ἰτό ἀΐτη τη υβογιί οχόσαἰό θη 1006 ρᾶγ 16 ποίαϊ το 
Τέοπ, σοηδβογγό ἃ ἴα ὈΪ Ποία ἀ6 1 Ηοβρίςς ἀὰ δ5δϊηί- 

ΘόΡρΌ]οΓα ἃ ΟοηδίδηςΠ0Ρ1]6, οἱ ἰγταηδίὀόγό ἀθρὰ15 ἸΟΓ5 ἃ ἃ 

ὈΙΟ]Ποΐ βόας ἀὰ ραίγαγοαΐ σσος ἃ Φόγιδβαϊθιῃ. )6 ο6 ρῥτΓό- 

οἰθσὰχ τηοηπτηρηΐ, ΒΥ ΘΠηΪο5 ἀνδὶὶ ἀό]ὰ {ἰγό, θη 1875, 16 

ἰοχίθ σοτῃρ]οί ἀς5 Ἰοἰ{Γ65 ἀ6 βαϊηΐ ΟἸόμηρηΐ. [,65 ρᾶρο5 ἀτιὶ 

τ ΔΗ 5ογιί ([0]., 76 τηρα.-80) ααὶ σοπτὶ μη θηΐ 18 Διδαχή, οηἱ 

ὀϊό γοργοάυ ϊίθβ ρδΓΓ 165 ργοςέαός ρῃοίορύδρῃϊαῖθβ ἀδῃ5 18 

τηδρηϊβαπα ὀάϊίΐϊοη ἀο 4. 6 η66] ΗδΙγὶβ θη 1887. ΓΙ ῸΡ5- 

οὐ]6 σοιῃρ]οί ἃ ργθβθαια 165 αἰ θηβίοη5 ὯἋ6 1 ἐρὶίΓο δὺχ 

(δἰδίθϑ ἀθ 5. δὰ] (θη ἰοαί 10.700 Ἰοἰ{Γ65}; 11] [αἰ δυδϑιίόί 

ΓΟΡγοά 6 ἀη6 τὰ] ἰπᾶ6 α᾽ αἰ (οη5 ἀοηΐ 1] Ποῖ5 5 ΕΠ Γὰ 

Ὧἀ6 πηρῃηἰ] ΟΠ ΏΘΥΙ ςο᾿-ἀοβϑοιδ 165 ΡΓΙΠΟΙΡΔ165. 

ἘΡΙΤΙΟΝΒ : ΕαϊΙΟη ῥΓΙπσ Ρρ5 ἀθ ΒΑΥΕΝΝΙΟΒ, Διδαγη τῶν δωδεχὰ 
ἀποστόλων ἐκ του ἱεροσολυμιτιχου γειρογρχφου νὺν πρωτὸν ἐχδιδομενη͵ 
μετὰ προλεγομένων καὶ σημειωσείων. Ἔν Κωνσταντινουπολει, 1882. --- 
Α. ΗΑΚΝΑΟΚ, 7οἤγ6 ἀδΥν' σιοδὶ[ Α οϑβίοί ποδεὲ πίεγϑιομπιηροη 
ΣΌΥ αοἰξοϑίοη σοϑβολιςθίο ἀοΥν' Κὶἰγοκοπυογ,ζαϑϑδιηρ ἱπὰ αἀ685 ἰγοβοη- 
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γοολίβ (ἴοστθ 16 ἔδβοιςα]ο 11, 1 οἱ 2 ἀθ8 Τεαΐε πὰ πίογϑιι- 

ομμπσοα νοὴ σορδτγάΐ ὰηα Ηδγηδοκ), [μοἱρΖίρ, 1884. ; τόέαϊ(ίοῃ, 

1803, ἀϊΐα σγαηάε ἐἀϊτίοη, ατοββα Αὐβρϑρα : Ρ. 1-70, τοχίο, ἴγᾶ- 

ἀποίίοη οἱ σοτῃπηθηΐδίγο, οἵ ρ. 1-29θ4. ρσοϊέροτηδηθσ5. --- ἡ. ΒΈΝΡΕΙ, 
ΗΑΒΕΙ5, ΤΟ Τεαςσλκίπρ οΓ {6 Αροϑβίϊοβ, Τιοπάτθβ. 1887 (γϑρτο- 
ἀαοίίοη ρΡθοϊοστγδρῃίααθ). --- Ε. Χ. Εὐνκ, δοοείγίπα αιιοαδσοΐηι 
αροϑβίοϊογινι, ΤᾺΡΙσερ, 1887 (ἀνες ἰγδά. Ἰατϊπ6 οἱ σοπηπλθηΐαίγθβ; 
ἰοχία ἀθ ἴα (οπϑέϊξιεξίοπ αροϑδίοϊίψιιο ὀσψρίϊοππο, ἀὰ Ἰίντε ΤΙ 
ἀε5 (οπϑδιϊξυιζίονιβ ἀαροδβίοϊίψιιοδ, 465 ἤοια υοἱθ8 ἀ' ἀρτὸβ ἰὰ ἸἰδεἐΓα 
ἀθε Βαγῃδθέ); Ῥαΐγεβ ᾿Α»ροϑβίοϊϊςεϊ, 2 νο]., Τυδίπραο, 190], Ρ. νΙ-ΧΧ 

οἱ 2237 (1οχίθ, ἰγϑά. Ἰδίΐπθ δε Ἴσοτηθηΐδί Γ65). - ΞΟΗΑΕΕ, 716 

Τδαοκΐπο οὐ ἴμο Τιοοῖυς Αγμοβέϊε8, Νενν- οτκ, 1885. -- ΤΑΎΓΟΒ, 
136 Τεαοσκῖπρ οΓ ἐκὸ Τιροῖυς Α οξίϊο8, σδτη γι άρο, 1880 (5156 
ΒῸΓ 16 ΓΔΡΡΥοσῃοηγθηΐ νεὸς ἰοχίθϑβ 7015). -- ΜΙΝΑΘΙι, 1αὰ Π)οζἰγἷπα 

αοἱ δίσποΥο ρεὶ αἀοαϊοὶ αροϑβίοϊἑ δαπαϊία αἰϊε σοπίὶ, αοίία ἴα 
Ποίἰίγῖπα αοὶ ἀοαϊοὶ αροϑβίοἰϊἑ, Ἀοι,δ, 1891] (νεγβίοη οἵ σοτητηθῆ- 
(4116). 

Ῥδττηὶ 165 ἐάιτ]οη 8 ἔγδηςδ᾽565, 165 Ῥ]Ϊ.5 σοῦ 65 βοηΐ (6165 ἀ6 

ΘΑΒΑΤΙΕΒ, 1. Πίααςσμο οὐ ᾿ηδεὶς ποηιοηΐ αἀ685 αἀοιχο αρόίγαϑ, 

Ῥαδγὶβ, 1885. -- Ἐ 9}λοούἹεβμ, 1ὰ Ποοίγίπο (68 αοιικχο αροΐγοβ οἱ 

8685 Θηϑοὶοπο)ιθηΐς (ΤΠ 56), Ραγίβ, 8014 (1οχίβ, νουϑίοῃ δὲ σοζὴ- 
τη θη 1Γ68). 

ἢ, ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΕ ΕΤ ΜΟΡΕ ΡῈ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΡῈ 1 ΠΙΡΑΘΗΐ. 

-- [,ὰ ἀϊδροβιίίοη ἰγὸβ σοῃμόγρηίο ἀθ ἰὰ )ιααοςξὸ, 16 116 η 

ἰοαί ἸητόΓΙΘῸΓ οἱ νυἱνδηΐ 411 ἢ Γ6]16 165 ραγίϊθβ, Ια ςἢδ- 

ἸΘῸΓ οἱ 1 δβδρτὶὶ ααἱγ εἰγοῦ]α οἱ Δη1Π16 1 ον γαρο, 6 Ρ6Γ- 

τηοίἰοηΐ ΒαὰΓο ἀδ σοπίοϑίογ π᾿ 6116 δἷΐ θὰ ΡΟῸΓ διΐθυγ τ 

ὀογϊγϑῖὴ 6111 ΘῺ ἃ 5βοϊρ: γηϑυβοιηθηΐί αἱρόγόέ οὐ ἀπ το] 5 

ΔΒ5ΟΓΙΙ 165 Πρ ίγθ5. Μ815 ςοἱ δα ΐθυγ οί Δ ΟηΥηγΊ6. απο ἢ 

ὀογίνδϊ ἢ σοηηὰ ἀθ 1᾽δηϊαι1ἰὁ ἢ 6 γουθηάϊΐϊαπο 1 δἰ ίΓΠΡιι- 

τίοη. [ἃ φυσϑδίϊοῃ α᾽ δα ποηίοἰό 56 γόα α]ΐ ἀοης ἃ Ϊἰά8 58]- 

νδηίο : ̓ ὀογίγδιϊη αἱ ἃ οοιηροβδό ποίγο διίαασπὰ, ἃ ὰη6 

ἀαίθ αιιὸ Που5 ΓΘΟΠΟΥΟΠΘΓΟΠ 5 Ρ]115 Ἰοΐη, 8ἃ--1} ἐογιί αἴ 6 

ἔδςοὴ ΟΥΡΊΠ416 ἃ-ἰ-1] Το ἀΔη5 500 αὐανΤα πη ὀσγί οὐ. 

465 [ταρτηθηίβ α᾽ ἐσγ 5 ἀρραγίθηδηΐ ἃ πῆς ὀροαιθ δηίό- 



ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΕΗ͂ ΒΕ ΠΑ ΒΙΘΑΘΗΣ ΧΧΥΠ 

ΤΊΘΌΓΟ ἢ ἀΔη5 4.61]16 65 ΌΓΟ 5᾽65{-1}] δῖ ἢὶ ἀ65 ἀόρου]]]65 

α᾽ δαίγυϊ } 

[6 5101}16 θχϑῆθῃ ἀθ 1 Ὀπνταρο γόνάϊθ πὸ ἀἰβέγοηςα 

ῬΓοΐοηαθ δηΐγα 165 51]Χ ὈΓΟΙἾΘΓ5 σμδριίΓ65 ἀ6 1 ΟΌνΓαρα οἱ 

165 ραγίϊ65 βδυυϊναηίοβ : 115 [οσιηθηΐ ἀπὸ ἀχῃογίδίίοη αἰ Ἂἢ 

σαΙδοίὁγα ραγοηγθηΐ το δὶ, 115 ἐΐαϊθηΐ ΡΓΟΡΙΘ5 ἃ 18 ρΓόρα- 

Γαίϊοη 465 οδἰόος ῃυσηδηθα 41}} [41181{ Ὀ]1ῈΓ ἃ 184 ργαίϊᾳαθ 

Βόγίθ56 ἀἋ6 18 Υἱὲ ΠΊΟΓΑ] 6. ἃ Ὀγοιηϊόσθ γὰ6, 1] ΠὟῪ ἃ τίη 

α ΠῚ ΡΟ5510]6 ἃ ς6 4}}5 αἱθηΐ οὰὰ ροηάδηΐ απ 6] αὰ 6 ἰθ 1 05 

1Πη6 οχἰϑδίθηςο βόραγόθ οἷ, ΡΟῸΓ 8105] ἀἶἰγ6, 1π6 ᾿παϊνἀυ8- 

116 Ρσορζγθ. Οδίία σοη]δοίαγο 5᾽ δυίΐογίθο 46 Ρ] αϑιουγθ ρΡδΓ- 

Ἐἰου]αγιιόβ απ τοϑϑογίθηί ας 1 ἰδίοϊγε ἀθ Ἰὰ διααοσξὲ : 

ἰΔη415 αὶ ἀδη5 1᾿δηίίαᾳυϊίό 165 8110} 5105 ἂὺχ ἄφρυχ αἀδοζ- 

Ὠϊόγο5 ραγίϊθϑ δοηΐ γᾶ γ65, ἴδ. 165 ἃ ΓΘΙ νυ ΟΥ, Οἡ Ὧ6 σοιηρίθ 

Ρ]05 165 ΓΑ οοβοιηθηΐβ 4}} Υ ἃ 11οὰὰ ἀθ ἴδ γθ βηίγα 165 

ὀογιναὶηβ στάξῃ 8 οἵ 6] ου ἰ6] Θηαγοὶί 465 51Χ ΡΓΘΙΛΙΘΓΒ 

σῃδριίγος 46 164 Ποοίγῖπο; ΟἹ Θἢ 55.816 46 ποιϊιγθδὺχ ἃ 

σδαθς ἰηβίδηίΐ. -- Αὐἰγὸ ἰαϊέ ἰτπρογίδηΐ : ἰοὺ ἰὸς 

Οὐνγδροθ ααἱ 56 δοηΐ ἱποογρογέ ἀθ5 ἔγαριθηΐβ ἢ ῥΡ6ὰ 

ηοΐίΔ 165 46 1ὰ δια αοἰὸ (Ἰοἰΐγα 46 Βαγπδαρό, Οοπϑέϊξέι ἐϊοτι8 

αροϑβίοἰϊΐφψιι68, Οοπϑδίϊιίίοτ αροϑδέοίϊχιιο ὀσψρέϊοππιο, ϑ'ψτηι: 

ἔασπια ])οοἰγίπαο, Εἰαδ8 Νίσασπα, Κις ἀό ϑοεοβηοιιαῖ), 165 

οὨΐ δι ρΥέβ ΔῸΧ 51Χ ΡΥΘΤἸΟ 5 σΔΡΙΓ65 ΘΧο  αϑἰγοιηθηΐί. 

[ἃ 560]6 ὀχοθρίϊοη απἱ ρουαΐ ἐΐγο εἰρῃηδιόθ, νυἱοηΐ αἰ. Πἢ 6 

εἰἑαϊίοη ἀπ σμδρὶίγο χνὶ 46 1ὰ δ ίααοπὰ αα] 56 γοῦνα ἀ8η5 

δϑϊηΐ Βδαγηδρό οἱ γϑοθυία ἰουὰΐ ἃ 1 ὭθαΓΟ ἀπὸ ΘΧρ]]οδίι ἢ 

βαί]5]αϊσδηίο. --- Επἤπη 1ὰ ἰγδά αοίΐοηῃ ἰδέ ηθ αι μου 5 Ρο5- 

Βέἀ08 56 ᾿τ1ἰ6 ΔῸΧ οἷἰχ ῬΥΘΙ]ΘΓΒ ΟὨΔΡΙῚΓ65. [ἃ σοηςΟΥ- 

ἄδηςβ δηίγα 165 ραῦγϊσυ]αγιτόβ γοϊονέος ἀδηβ ἰὰ δὲιααοσβὸ, 

ΡΔΓ ἰὰ οτγιζίαας ᾿ηΐογηθ ἀα ] οἵνγαρο οἱ 165 ἰαϊΐί5. Ὠϊδίος- 

γίααοθϑ ααϊ ἰἰρηηοηΐ ἃ 1 ΘΙ Ρ]οἱ οἱ ἃ 18 αἰ αβίοη ἀθ6 ]᾽οὰ- 

ΥὙΥᾶΡ6, ρογηηδίίοηίΐ ἀ6 σοηδίγΓαἶγο Ρ] 516 Γ5 ΠΥροί 568. 



ΧΧΥΠΙ ἹΝΤΕΚΟΌΌΟΘΟΤΙΟΝ 

ΕΏ ΡΥΓΘΙ,ΪΘΓ θα, Οἡ ΡΘαΐ ΞΌΡΡΟΒΘΟΥ αὰ6 1ὰ δια αςοξὰ ἀνδηί 

όιό ὀογιίο ἀὰῃ ἰγαϊί ρᾶῦ 1 διυΐθυγ ΔΠΟΠΥΠΊΘ, 18 ΡΓΟΙ ΓΘ 

Ρᾶγίϊα δὴ ἑαἱ ἀόίδεμόθ ὰ θουΐ ἀθ ψποίαιιο ἰθτὴρϑ οἱ γϊβ6 

6 οἰΓου]δίϊοη ᾿Ἰηἀόροηαδιητηθηί 465 ἀσιχ δυίΐίγοβ ραγίϊθ5. 

Α ΤΔΡΡὰαϊΪ ἀ6 ςοτία Ὠγροίῃόβο, "ἢ ρϑαΐ ΓΘ ΔΓΑΌΘΥ 46 18 

Ρδγίϊα Πταγρίαᾳαο οἱ 16 ραγίϊα ἀϊβοῖ ρ] 1 Παῖγο, αὰὶ ἀὀοτνοηί 

ἘΠ ὀϊαί ἐγὸβ ρυλ {{ ἄὰ οὐ]ῖ6 οἱ ἀ6 ]᾿ οὐρδῃϊβδαί:οῃ ἀθ5 

ςοιηπχαηδαίόπ, οηἱ αὐ ν᾽ 61}}Γ ἰγὸβ νἱἷα οἵ ρογάγθ 46 ᾿ΘῈΓ 

αἰ}}1{6 ργαίίαμο, Δ 415 αὰ 1 σαἰόςῃόθ6 τ ο1ἃ]6 ἃ ἰο Ὁ] Ου Γ5 

θαῖαό .η6 νδ]ϑυῦ ὀἀιιςαίτὶςο ΡρουγΓ 18 ἔογιηδίϊοῃ 465 οδίόέ- 

σμ απγὸη65. ΕἸ]6 56 ἀόίδοῃαϊί αἰβδόιημοηΐ 465 ἀθὰχ ργοπγὶ γος 

Ραγίϊοβ οἱ ἃ γεποοηίγό παίυθ]]ουηθηΐ ἀη6 [αυθΓ Ρ]115 

Ρογϑιβϑίδηίξ οἱ απ αἰ βοὴ θοδσΟῸρΡ ρΡ]ὰ5 ἰᾶαγρα (ΕΚ). 

ἴη)6 ἀδσυχίόγηθ Ὠγροίῃοδο, ρΡ]1ι15 Γααῖς8]6 δα πηϑί, στη 6 

Ια ργόςὀαδηίθ οἱ ΡΟῸΓ 165 Ιηδη65 Γδίβοῃϑβ, 416 18 ΡΥΘΙΪ]ὸ ΓΘ 

ΡΑγίϊΐο ἃ εἰγου]ό ἃ ραγί ἀθς5 ἄθιχ δυίγοβ ; τηδ]5 ἀθ ρ]ὰ5 6116 

ΔΙἤγπη6 46 οοἰἰθ ργοπλϊόγο ρᾶγίΐθ ἃ ἐξέ οοτηροβόδ ρᾶσ ἢ 

δυίουγ αἰδίϊηςί, οἵ αὰθ οα ροίϊέ ἐσσὶ ρογίϑδηΐ το 8016- 

Ιηθηΐ 16 {{{τὸ ἀθ Ποεέγϊίηο αἀ65 αἀδυα πυοΐδ8 ἃ σουγὰ 58 ἴοτ- 

ἰὰηθ6 ραγίϊου]ὸγο. [65 γαΐθοηβ 165 Ρ]5 δόγίθιιϑοβ. σοῇ- 

ἢγηθηΐ οοίία ϑυρροβιίίοη : ΟἹ ΘΧρ] ,αὰθ δἰηϑὶ αἰ ὯΠΘ6 

τΙαδηϊόγο ρΡ1]15 πδίαγο!]ο 165 ἀΙ όγθησοβ θηΐγο 184 Ῥγοσηϊὸγο 

Ρᾶγίϊο ἄς 1ὰ ϑιααοξὸ οἵ 165 δυϊνδηΐίθϑβ; οο ἡ θϑδί ρ85 5611]6- 

τηθηΐ Ρ8Γ 16 σοοῃίοηα 41᾿61165 αἰΠὸγοηΐ, 815 ΡΔΓ 6 δίγ]ο, 

ΡΥ 16 Ἰδῆριᾳο, ρΡδγ 1᾽διαρ]οὶ [αἰ 46 1᾽ Εεγιζαγο-ϑαϊηίο. Π6 

ΡΙὰ5 οἢ 5 Ὀχρὶααο μΐϊθαχ ἀ6]ὰ βογίς 165 ἀἰνουρ ΘΏς65 85562 

ΡΓοηοηςόοβ αὰἱ οχἰβίοηί οηἰγο 105 ΡΥΓΘΠ1ΘΥΘ σΠΔΡΙίΓΟ5 (615 

αι Ποὰ5 165 ροδβόδοῃβ ἀδῃϑ8 ἰὰ ἠ)ὲααοϊὸ οἰ 165 ἤγδηγθ5 οἢα- 

ΡΙ(Γ6 5 1615 4115 586 γαηοοηίγοηΐ δοϊΐ ἀδὴϑβ ἰᾶὰ Ἰοἰΐίγο αἰίο ἀο 

βαϊηί Βαγπαρό, δοϊἱ ἀδῃ8 165 Οοημϑέϊέμεϊοηνβ αγροϑβίοἰϊχιιο8, 

᾿δοὶ[ σδυγίοιΐ ἄδη5 1 Δ ηο θη η6 γούβίοη ἰδίΐηθ. Νοίγο 

ιἀδομὸ πὸ βογαὶϊΐ ρ85 μέςθϑϑδ γοιηθηί ἃ Βοῦσοο ἀ6 ἴουβ 165 



ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΕΒῖ ΒΕ ΚΑ ΠΙΘΑΘΗΝ ΧΧΙΧΣΧ 

ἰοχίοθϑ οἷ 6116 ΒΘ 016 δῖ] ΡΥΓΟυ ΘΓ ΔΟΟΓα δυο ὀ{ό α{}}|5όο οὰ 

Τοργοα αἷΐα οὐ γα λίρα. [,8 Ποοέγίπο εἰ65 δια γοῖθ8 δατγαῖϊί 

ΘΙ ΌΓασϑό ΠΟ5 5'Χ ῬΥθ Δ Υ5. σμδρί(γοβ, σα ρουί-ὀΐγα 16 

Γγαρτηθηΐ ΥἹ, 2-ῶ ααἱ η᾽ οϑὲ ρᾶ5 ἀδηϑ5 1ἰὰ γογυϑίοη ἰδίϊηθ. ΕἸ]6 

διγαὶϊί ἀοῆς ἸΠ6 ΟΥΡῚΠ6 Ρ]115 ΔΠΟΙΘΠΠ6 486 8 δίάαοςσῆὸ, οἱ 

ο᾽οδί ᾿ἰδυϊουῦ ἀ6 164 διααοϊὸ Ἰηἰόργαϊο ααὐἱ, ἃ ἰὰ βδαϊία ἀθ 

Γοιηδηϊοπηθηΐίβ, δι γαὶί [410 ΘὨἾΤΟΥΓ νος γί ἀλη ͵ὰ ἰγΓἃ Π16 

ἄἀσ 50οὴ ΟὟΥΓΔΡΟ. [{ῤῸπη ἀκα 65 Γοιηδηϊοιηθηίς δυγαϊΐ σοηβὶϑίό 

ἃ ἰηίτοάαϊτο ἀΔῃ5 18 οοίγῖπο α68 οι Ῥοῖΐοδ 16 ρΡᾶ55ϑδρθ 

α16 που 5 1505 δ) ουγα αἱϊ ἀ8Δη5 ἰὰ δία αοξὸ (τ, 3-π, 1) οἱ 

ααἱ ἔαϊὶ ἀὀΐαπιέ ἀδη5 165 Οοπϑέϊεέιιέϊοτιβ αροϑβδίοἰΐϊφιι5, ἀΔ 5 

14 Οοπϑδίέϊίμέϊοτι αροϑδίοίϊΐχιιο ὀρυρέϊογιιο, ἀλλ 5 18 γϑϑί οὴ 

Ἰδίϊηθ, οἷς, {7 δαίΐγο του δηϊθηγθηΐ ρουγγαὶϊί ἀν Γ σοηδβὶϑίό 

ἃ ἀ]5]οΙ Πάγα ἀ6 18 δοοίγιῖηπο εἰ68 οι γοῖοδβ, ΡΟῸΓ 16 Γ6]6- 

ἰογΥ ἃ 1ὰ ἥπ ἀθ 1ὰ δὲιααοξὸ, 16 σὨδρίίγα χνὶ ααἱ 6 ΤΟΥ 

Δ) γα αὶ 18 σοΟΠΟΙ 5] Οὴ οἱ αἱ ΒΘΙΏΌ]6 Υ ἔαϊγα ἀοι Ὁ]6 

ΘΙΏΡΙοἱ ἄγος 16 ςῃδρίζγθ χυΥ 1640] οἶα ὯΠ6 σΟΠΟ] ᾳ5]Ο0Ὴ 

ἰγτὰθ δίῃ 6116 ἀθ 1 οανγαρθ. δὶ 16 Τμδριίγο χυὶ Ἃ6 ]ἃ 

Πιααοξὰ 5᾽ 651 ταϊίδοῃ δυίγοίοίβ ἃὶ: σμδΡ  ἰγὸ νι (ου ἃ Υἱ, 1) 

ΠΟΙΏΙΏ6 16 σοΟΠΟ] 5100 Θϑορδίοϊ] ορΊα 6 ἀ6 18 Ποοέγίπο α68 

Ὠουα γοῖοδ8, οἡ ἰἰοηΐ 1᾿Θχρ]οδίϊοη ἀρ 1ὰ βδίηρ α] γιό ϑἱρηδ- 

Ἰόα ἃ ΡΓοροβ ἀθ 5. Βαγπαδό, 1646] ἃ οἷἰό 16 Πρ (ΓΟ ΧΥῚ, 

8ΔΙΟΥΒ 4}}] 561 016 ΠΔΥΟΙΓ σΟΠηὺπ απ6 18 ΡῬΓΟΙΙ ΓΟ ΡΑΥΙΪ6 

ἂς 1ὰ Πιααοσξὸ, αἰία 465 οιχ γοΐίθϑ. 

ΤΡ γροίῃόθο αὰ] νἱοηί ἀ’ ὀΐγα ὀσηΐδβα, οἵ αὰὰθ 1 6ϑἐ τὴ 6 ΡΟῸΤ 

ἴη8 Ρασγί ἰγὸβ υγϑ156 ΠῚ 018 0]6, Θῃ ἃ ϑβϑιιϑδοϊἰὁ ἅὴθ δαίΐίγα α1|6 

Μ. Ηδγῆδοκ ς᾽ 6δἱ ᾿Ἰηρόηϊό ἃ ἀόξρησατγο οἵ αα᾿}Ὁ} σοηνὶθηΐ δὰ 

ΙΟ1η5 ἀ6 ΥΓδρΡΡροσγίοσ, [ῥόογιἐ ρυϊ λϊι1{ ἀθ5 δι οῖὶοβ Π6 

Βογδὶί ρᾶ85 αἀ᾽ ογρί πὸ σῃγόζ, 6 Πη6, [η815 Ὀΐθη α'ΟΥΙρῚΠ6 }αϊνο; 

11] γεαργόβδοηίξογαϊ  ὯΠ τ η1|6] 46 οαἰέόσςόθο τηοτα]α ἀσδίϊηό 

ποίδιητμηθηί ἃ 1᾿1ηβίγαςσίίοη ἀ65 ραΐθῃβ αἱ 56 αϊϑαϊθηΐί 

ΓΟσΟΥΟΙΓ ρτγοβόϊγίος ΤΥ [αἰϊΐβ βουνοηΐ 46 σι ρρογί ἃ ᾿ἢγ- 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΒΟΘΠΟΤΙΟΝ 

ῬΡοίῃμόβο : 11} Υ ἃ ἀ65 γαίβοῃβ βόγίθιαθος 46 ΘΌΡΡΟΒΟΥ 6 

16 τηογοθδα ἀθ 18 Διδαχή (1, ὅ-πι, 1) ααὶϊ αὶ ἀοηηθ 58 ρῃγϑβίο- 

ΠΟΙΏΪ6 σὨγΓέ(ζ( 6 ηη6, τηδησαδὶί ἀΔη5 1 οΓΙ ῥα γ  {{{; --- 2) 18 

Ιδηρᾳσ, 16 βσυῃίαχο, 165 ἰο  γΠΌΓ6 5. ἰγδϊδϑοηΐ 16 σόηϊο ἀ6 

14 Ἰδηρὲθο οἱ ἀθ 1ὰ Πἰἰόγαίΐα γα Ὠέ γαΐᾳαο ; --- 3)11 Υ ἃ ἀδς 

ΓΔΡΡοτίβ οηίγε 1ὰ διααοϊξπὸ οἱ 165 ἐογι 5. 115, ᾿᾿Αποΐθη 

Τοβίαιηθηί, ΡΒΙ]ΟΏ, 165 Θίυ]165, 16 Ῥβοιαο- ῬΠΟΟΥ]άΘ, 16 

Ταἰγιια, ’ἴὰ Μιαάγαδβοι (Οἵ. ΤΆυοα, Τῆ6 Τραοδπῖπο οὗ {μα 

ἑιυοίυο Αγροϑβίίο8, Οδτα τ άρο, 1880). Οη ρουΐ ἀοῆς ῥΘη56Γ 

απ 1 εχ ἀ65 οι Ψοῖδ8 ὀϊαϊί 6 οαἰός ὸβϑ ἵ0Γ8]6 4Ὁ] 

δογναϊί ἃ 1᾿ ἐδ Ποδίϊοη ἀθ5 Φπἰἴ5, οἱ απ ἰγομναῖί δαγίουἑ 

500 ΘΙΆΡΙΟΙ ἀΔη5 11ηδἰγυαςίίοη 465 ργοβόϊγίος τηοἱ 5 ἰδιηΐ- 

1 Αγ ϑόβ φᾷ 165 {π15 ἀνος 1 βο }]6 ἀθ Ἰ᾿Αποίθη Τοβία- 

τηθηΐ. Γι ἐςγὶξ 710} δυγαϊί ἐϊό δοςορίό, σοϊητηο 165 ᾿ΙΥΓ65 ἀ6 

᾿᾿Αποΐδη Τοβίδιηθηϊ, ρ87 1} ὀσγίνδίη οσἢγόξζ θη αὶ 1 δι γαϊί 

Γοϊουομό 6 Υ᾽ ᾿Ἰηἰγοάι ϑαηΐ ὑπὸ ργορογίίοῃ ἀἋἀ6 οἰἰδξϊοηβ 

ὀνδηρόϊ:} αυθβ. Αἰηϑδὶ παίΐυγα]! δό ἀδῃ5 16 [ἰ{ἰόγαίαγο σςἢγό- 

(16 ηη6, ᾿ΟΌΥΓΑΡΟ ἃ Ρὰ ΟἰΓΟΌΪΟΓ 5005 16 ἢοτὴ ἀ6 δοοίγϊῖπο 

α685 αρόδέγεβ. Ῥουΐ- 6 δ0.551 ηἾδ-ἰ-1] τος οο {16 αα᾽δὰ 

τηοτηθηΐ οὐ 1] ἔαΐ σοτηρ!όίό ΡΔΓ 165 ἀδὰχ ρδαγίϊθ5 ᾿{ὺτ- 

σίαμο οἱ ἀἰβο] Ρ] 1] δ 1Γ ἀ6 ποίτο δίααοξὰ,. (65 ἀἰγνοῦβαϑ σοη- 

βἰαόγδαίζοηβ ἡ οηΐ γίθη αἀ' ΔΟβοϊατθηΐ σοηἰγαϊρηδηί : 1" 1] 

ηἾσϑδί ρᾶ5 δρβϑοϊ υτηθηΐ οογίαϊη α6 16 ΤηοΓθθδϑι 1, ὅ-1, 1 

τηδησυδί γόρ]]οηθηΐ «ἃ 1 ὀογῖὶ ὈΧΙ ΠῚ ἀο5 οι Ψοῖδ8 

(εἴ. Νοΐο8 οΥέϊφιι 65) ; 2. ἢ δηοΐθη δαίουῦν σῃγό(ζϊοη ἀσνδῖΐ 

δία τγο!]θηθηΐ ἴδιγο ἢ ΘΠΡ]οΟἱ 85562Ζ ἰᾶγρα ἀ6 ᾿Α ΠΟΙ 6 ἢ 

Γοϑίδυηθηΐ αἱ ἀναῖΐ [ουμχό 50 θϑρυϊί γο]]ρίουχ; 839 165 

ΒΟΌΓΟΘΒ ΠΟΠΠΙΠΠ65 ρΘαυνοηΐ ΟΧρ] ΑἸ ΟΣ ὈΙΘη α65 γοϑ56Π)- 

Ὀ]Δης65 ἄγος 4Ὧ65 ὀςΓΙ 5 }0}{8. 

[,6 τηοάβ ἀ8 οοϊῃροδίτίοη ἰγΓὸβ ρΡγΟΌΔΌ0]6 ἀδ 1ὰ ϑίααοξὸ πῃ 6 

Ῥογιηθί ἀοῆς ρ85 ΑὟ γοἹΓ ῃ ὀοσγίί οηἰὶὀγοιηθηΐ οΥἹρ 8]. 

Οἷ 1 διυΐθΓ δἱὲ τοίους οὐ ἤοῇ ὉΠ ΡῥΓΘΙΆΪΟΥ ὀσγὶὶ 701 



ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΗ͂ ΒΕ ΤᾺ ΒΙΘΑΘΗΡῤ ΧΧΧΙ 

ΡουΓ [6 ἰοϊηαγο ἀ6 Ἑοἢτἰβἐἰδηΐβτηθ, 1] ἃ ϑαη5 ἀοαΐο π{{Π|56 

ἊΠ6 1ηδίγιοἰΐοῃ 50Γ]65 ἀδὰχ γοΐθ5, θη 1 γοιηδηΐδηί Ἰὁρόγο- 

τηθηΐ ΡΟῸΓ ᾿᾽δάδρίογ ἃ 50η ἀδθϑβϑβοίῃ, οἱ 1] ν ἃ Ἰοϊηΐ ἀθξ ργό- 

ςορίθϑ ΒΓ δὰ 1ἰὰγρῖθ οἱ 1 οσρδηϊβαίΐοη ἄος ὀρ]ϊδος, θῇ 

Γε]οΐδηΐ ἃ 18 ἤἥη ἀθ 5δοὴ ποῦν] οὔνταρο 16 ἐπαρίίγο ααἱ 

[οΥΙ1 η81{ 165 ἄθὰχ νοἱθ5. 

Θὰγ 1 οτὶρῖπα Ἰαῖνο 46 1 ογιὶ ρῥτίγα 1} ἀ65 δια Ψοῖοβ, ςἴ. 
ΤΑΎΓΟΒ, 7136 Τεαοσλὶπο οὐ {πὸ ἐιοοῖυο Α» οϑβίϊοβ ιοἱτ ἐϊπιυιϑίγαϊίοτι8 
ἔγομι μὲ Ταϊηνιμα, 1880: --- ΠΑΆΝΑΟΚ, Αροϑίοϊϊοιγτο ἄδῃ5 Πραϊ 
Ἐποφμκιοραεαϊε } Υ ργοίεβίαπίίδονο ΤἈοοϊοσίο, 35 6α., 1.1 (4896), 
Ῥ. 72.:-125᾽; 11 ἃ πχὸῃμηθ ὄβδϑϑαγέ ἅπὴ6 γϑβϑίτςατοη ἀκ ᾿᾿ στὶς ῥα: 
Α. ΒΑΆΒΝΑΟΚ, δὲς Αροϑίοϊοκγε ππα αἷς 7Χαΐδομοη σιυοὶ Ὕνορο, 
ΤοἰρΖίρ, 1886 ; 2: ἐά. 1895; --- ΤῊ. ΘΟΗΕΆΜΑΝΝ, Εἶπα ΕἸ[αροϑβίοϊ- 

μιογαὶ οὐαδΥ' αἷς Χ-τϑοθπδίοη ἀδΥ « δοίάοη Ὅρα », Μἄποβοη, 
Γδηΐηοσ, 1003 (ἐαϊΐε 16 ἰοχῖθ ἀπ τὴ5. Ῥϑυ. ρυ. 1555 Α, 4}}} ρϑῆβε 
ἐΐγα πη ἐοτιί }0}} ρτγ μα]1, βουτοα ἀ6 [6 Οοπϑέϊιείοηι ἀροβίοϊίᾳιιο 
ὀσυρίϊοππο ; ἰὰ Ἰοϊί γε ἀθ Βατηδθέ εἰ 18 ργαῃγϊὸγα ραγίϊθ ἀδ ἃ 
ιααςμό ΘῊ βοτγδαϊθηΐ 465 γεῃδηϊοσηθηΐβ αἰ έγθηϊ(5). --- ΘΕΕΒΕΒΟ, 

Ὀῖς δείάοη νέφεα ιιπὰ ἀαβ Αροβίοϊαἀοἰεγοί, ΤιοὶρΖὶρ, Πεϊςοσί, 
1005, ΡΘη56 ὩοηἴτοΥ αὰ6 ἀέ]ὰ ᾿᾿ααΐθατ ἀ65 Α οἶθ8. 165 ϑβυηορί!- 
4.65, βδ᾽]ηΐ 8Ὰ] οἠηΐ τηἷ58 ἃ Ῥγοῆϊΐ 16 8.6] ἀδ τηοζγϑῖα ᾿αἷνο 
1,65 ἄἀοιια οπογηΐηϑ. 

Π)6 τηδπλθ 406 1 διιίθυῦ α6 ἰὰ Πιααοσιὸ ἃ ἰτὸς νγδὶβθη }]8- 

Ὀ]οΙηοηΐ οηυ ἄδηβ 58 σοτηροβί(ϊοη ὰἢ ὀςγιί ρῥγόσχίβϑίδηί, 

αἱ ἃ Γογτηό 18 Γᾶπ|6 ἀθ 16 ὈΥθηλϊόγα ραγίϊθ, 1] ασί ροβϑί Ὁ]6 

αι ἀ8Δῃ8 165 ἀφχ δυίγοϑ ραγίϊος, 11 δἰί [1 ἀθ5 δι γα ης5 

ἃ αἰΠόγοηίξδβ ἰοχίθϑ, Οθϑί ἀπ τηοΐϊηβ ο6 416 Τ᾿ Ὁ ἰΠςο]1π6 ἃ 

ὈΘΏΞΘΓ, ΘΠ Ὀγόβθηςσθ ἀθ συθαιο5 ἰΓα15 46 1 ΟΓΡδη ϑδίϊοη 

Ὧ65 σοτηπηπηδιιἐόβ σὨ γόϊΘηη65 ααἱ Π6 δοηΐ ρᾶ5 ἰγὸβ οοῃό- 

Γοηΐδ ; ο᾽δδί δ᾽ 51 απὸ 165 ργορ 65 Δρρδίαϊβϑοηΐ ἱηνϑϑίὶβ 

α6ς ΡΙὰ5 ρΥδηαβ ρουνοῖ 5, ΠΟΙ] Π16 811 (ΘΙ ρ5 ἄτι ἙΓἢ ΓΙ  5(18-- 

ὨἾσ6 δ βϑδηΐ, οἱ ἀαα ἰουΐοβ 165 ργόγορί νοβ οοηΐόγόρς 

ῬΔΥ 165 σῇ 5165, οἱ σοροηάδηΐ 84111|6ῸΓ5 1] δϑί (6116 ργό- 



ΧΧΧΙΙ ΙΝΤἈΟΠ ΌΟΠΤΤΟΝ 

σδυίϊοη ΡΥΓΪ56 σοηΐγα οὐχ αἱ τόγνο]οα τιὴ6 ὄροαᾳθ τηοΐης 

ΡΙΓΙΓΣ ἐν οἱ ἀθ5 ργοῦροα ἀ6 ςἢγό(!6η5 ἀγδηΐί 1 θχρόγιθηςθ 

α᾽.)η6 οἵἱ ἀρυχ ρόπόΓαί,. οη5. Τουΐοίοϊϑ 46 ς65 Οὐ βοσυδίϊ 8 

Ὧ6 αἀόΐξα!}, 1] αδὲ πη]α]ϑδό ἀθ σίϑθη ἀῤαάτίγο ἀ6 ρῥγόςϊβ5 σοῃςογ- 

Ὡδηΐ 165 ἀδίος αἰΠόγρηϊοβ 465. ἰοχίθβ. αἱ δυγαϊθηί Του ΓΩΗΪ 

τηδίϊόγο ἃ 465 θη ργπηίβ. 

ΣῪ, ῬΑΤΕΙΕ ΡῈ τὰ « Πιραοηὲ ». --- [6 ροίχ ὀογὶ ἀ6 18 

Ποοίγίπο οοὶ σογίδι ποηθηΐ οὐἱρ ηδίσγο 46 ᾿᾽ Ογθηΐξ, μηδὶς 1] 

ΩὟ ἃ ρΡᾶ5 ἀ6 Γδίβοῃϑβ αὐὀςϊβίνος ἀθ 56 ῬΓΟΠΟΠΟΘΓ ΡΟῸΓ τὰ 

Ρᾶγϑ ρῥ υἱόέΐ αθ ΡΟῸΓ ἀἢ δυΐίγο : 5υγὶθ (Α ηἰίοςοῃο, Οόβϑαγόο), 

οι Ῥαϊ]οβίϊηο Φ6Γ5816η}}, οὐ Εργρίο (ΑἸαχδηάσχὶο). Ο᾽ 6δί 

θη Ἐρυρίε αὰο 1ὰ  ίααολιὸ ἃ ἐἰό 16 ρΡ]05 οιηρ]ογυόο, οἱ 16 

Ρ᾽τ5 δηοϊθηπηοιηθηΐ οἰἰόρ, 1] 566 ρουγγαϊιί ἀοῆς ατ|.᾽ 6116 οὐϊέ 

ὀἰό οοχηροβόδ ἃ ΑἸοχδηάγίθ ; ὈθδΌΘΟΣΡ ἀ6 οὐ ἰ1α 1165 56 σοηΐ 

ΓΑ]11ός ἃ οσοἰία Ὠγροίῃοόϑδε, 

Π᾽ δυΐγοβ ϑαγδηΐβ δϑίπηθηΐ, α᾽δργὸβ 165 Ἵοδγδοίόὀγοβς 1η- 

ἰογη65 ἀ6 ᾿ουνγαρο, 46 ἰὰ Ποοίγὶπο ἃ ρῥἱιιίὀίΐ ὀϊό ὀογίία 

ὈΔΓ τῇ Βδοϊίδηΐ 46 1ἴὰ ϑ'γίθ οὐ ἀ6 184 Ῥαδ]ρϑίίηθ. [,65 ργόέ- 

Γηΐςο5 αἀα] ΡΓΘΟΘΘΟΙΓ, ἀ6 ]᾽αἷγα οἱ ἀ4ἀθ5 ἰγουροδὰχ 46 165 

Πα ]ος5 ἀοϊνθηΐ ργόϊθυ. δὴ ἴδγνθϑιν ἀ65 ργορῃδᾺίος ( 1τα., 

ΧΠΙ, 9) ΡαΙ αἰδϑοηΐ 56 γαρρουύίογ ἃ ὉΠη6 ρΡοΟραΪδίϊοη ΓυΓ8}6 

6116 αὰὰ Ια ΠΟυΓΓΙσϑαὶϊί 14 ΘΓ οὐ 84 Ῥα]οϑίϊηθ. [,6 

(Δ Ὀ]οαὰ ἄς ἴὰ γί ἀ6]1 ἘΡ]1156, ἀὰ πηϊηἰδίόγο ἰἰπόγαης ἀ65 

ΡΓορβόζοβς οἱ αὐυίγοβ τη] ηἰδίγοβ ἀθ 18 ρᾶσγοϊθ, γᾶρρϑὶ]ο ἀος 

{γΓαῖϊΐίς α16 ΠΟ.5 ΠΟ 8] 5505 ΡΔΓ Δ1]]ΘῸΓΒ οἱ αα] γορογίοηϊ 

ποίγα ρϑηβόθ υϑῦβ 18 5ύυΓΙα οἱ 1ὰ Ῥαδϊθϑίϊῃο, οὰ ὑ 5 165 

σοτητητηϑδιίόβ ἀ6 ᾿᾿Αϑῖο ΜΙΏρθυΓ,ο, 

ὙΠ... ΠΑΤΕ ΡΕΊΝΑ ΟΟΝΡΟΒΙΤΙΟΝ. --- [ἃ οἰϊδίίοη αὰ6 Ο]πηοηΐ 

Δ᾽ ΑἸοχαηάτσγίο ζαϊί 46 ]1ὰ δοοίγίπο 4985 αρόέγοβ μ6 ροσιηθί ρᾶ5 
αἰδἢ γθοῦ]ογ ἰὰ ἀδία Ρ]15 ἰᾶγὰ αὰ6 ᾿᾽δηηόα 100. 

ῬΡουΐ Αα. Ηδιίηδοκ, ααἱ δοίη νοὶ ἀότηοηίγό ἰὰ ἀόροη- 

ἄδηςο α6]8Δ διααςσξὸ ἃ ᾿ὀρατγα ἀ6 ἴὰ Ἰα{{Γ6 αἸἴο 46 Βαγηδρό, 



ΑΤΕ ΝΕ ΤᾺ ΙΘΆΘῸΗΝ ΧΧΧΠΙ 

18 ἀδίθ δρργοχιτηδίϊνο ἀο οοἰίο ἸοϊΓο ἔουθ ἀη6 δαυίγο 

11 πλ116 4}}} Πη6 δοσαὶϊὶΐ ρᾷ5 ρΡοϑ510 6 ἀ6 ἔγδησ ἢ ΪΓ. [ἃ δοοίγῖπα 

διυϊαὶὶ ἀοης ὀἰό τέαϊρόρ αἀὐδηϊνοπχοηΐ δηἰ6 ἰὸς. δηηόθϑ 

120 ου 130 οἱ 100. Οῃ ἰτουνοῖα ἀδῃ5 1 ὁαἰίοη ἄς Ηδγηδοϊς, 

(Ὠὶο ΤΆγὰ αοΥ πσιυοοὶ  Αροϑίοί, 1884, ». 66 οἱ Ρ. 81-87) 

165 ὀϊόηηθηΐβ ἀἴἼἼΠΘ σοΙῃρδίδίθοῃ τϊηυἰΐοαθο οηΐγο 165 

ἄφρυχ ρογίϊοηϑ αὯ6 14 δ ὲέιαασβὸ (τ- τὴ οἱ ἀθ 1ὰ Γιοἐίγα 46 Βδζῦ- 

δρό (ΧΥΙΠ-ΧΧ) αἱ 56 σοΙΓοϑροηάοῃηΐί. ΜΑΙ οι αβοσηθηΐ 

Ρουτγ 1ὰ (ἢδο ἀ6 Ηδηδοῖς 18 ρον ἡ θϑί ρδ5 ἴαϊίθ 6 ἃ 

ἀὀροηάδηςς 46 ἴα ὲααςξὸ ἃ ᾿᾿όραγα ἀ6 1ὰ Ι,οἰἰγο ἀθ Βαι- 

ἢδρό, οἱ οο βδογαϊέ ρ υἱόΐ 1ὰ ἀόρόμάδῃηςοθ Ἵσοηίγαϊγο αὶ 

Ρουγγαϊί ὀίγο ἰθηθ ῬΟῸΓ δοαιϊ56. ΗΔΓΠδΟΙς 1]- δ ΠΊ6 ἃ 

ἀοῃηό 16 σΟᾺΡ ΓηοΓί6] ἃ 98 (ῃόοσϊο, θη ἔδιϑδαηΐ ργόνδα]οι γ 

ΡδιΊηΐ 165 στ τἰαπ65 ᾿᾿πΠυροίῃόδθα ἀπ ἐογὶ 7.1} ααἱ δυγαῖΐ 

ΒΟΓΥΪ 46 ΘΟΌΓΟΘ ΘΟΙΏΙΠΈΌΠ6 οἱ ἃ ἰὰ Ποοίγῖπο α65 αρόξγο68 οἱ 

ἃ 1ὰ Γ,ιοἰίγο ἀα Βαγηδρό. 1] ἃ ἄοης αὖ δΔατηοίίγο αὰὸ ᾿᾽δα 6 ῸΓ 

ἄς 18 [,οἰἰγο ἀθ Βδιηδοό αναϊΐ υἰ11156 1 σγὶ 7111, ᾿᾽ανδϊί 

ἀόροςό, τηοΓςο616 46 ἕαςοη ἃ ᾿πίγοάυϊγο ἀδῃ5 165 ρῇγαβοϑβ οἱ 

ἀδη5 165 ρϑηβόθϑβ 16 ρ]ὰβ5 [ἄσῆοιιχ ἀόβογάγθ, Μδηηθ δἱ [᾿'ὋΠ 

γοηδὶί ἃ αὀίξγαϊτα ᾿᾿γροίμόδθο ἀθ 1ἴὰ ΒοῦΓοΘ σΟΙΏΓΏΙΏ6, 165 

οὐ ἰαᾳ 65 η6 βογαϊθηΐ ρ]1.5 [οημαέβ ἃ δοιίθηϊν ας 1 [,οἐἐγ6 

46 Βαγπῃαρό οδί δηϊόγίουσε ἃ ’ὰ διιιίαςσμιὸ, οἢ ταΐϊβοῃ ἀϊι 

ἀόδογαΓγο οἱ ἀὰ τηογοοὶαρο ἀοηΐ ἰόΠλοὶ 6 [8 Γ,οἰἰΓ ἢ σοχ- 

ΡδΙΓδΙβοὴ ἀ6 ἰὰ Ποοίγῖηπο. ἢ 501, α᾽ 41|1]ΘῈΓ5, 11 οδί θα σοὰΡρ 

ΡΙὰ5 ἡδίαγοὶ ἀθ ΒΌΡΡΟΞΒΟΥΓ αὐ ΤηοΙῖοοδα ἃ α᾽ ΔΡο͵ζα ἐϊό 

ὀςγι ἀνθὸ ῸὉΠ6 5116 ΠΟ ΟΠΔ016 ἀΔη5 165 ροηδβόοθϑ, οἱ 4} 

ἃ ἐἰό ρἂἀϊό ἀ8η58 ἰὰ βδαϊΐ6, συτίουἑ 5οῖι5 1ὰ ρΡ] υτὴη6 ἀ᾽ ἢ διιδ55ὶ 

Γηδυιναὶβ ὀουῖνδὶη 46 1 δαίΐθυν ἀθ 14 [,οεἰἰγο 46 Βαγπαρό. 

Οἡ ἰτοῦνοσα ἴουβ 165 ἀέί4}}]15 ἀθ5. ργθανθβ δοσιηχἝέθβ ῬΔΓ 
Βααπκ σοηΐτο 1 ἰμέοτὶε ἀθ Ηδγηϑοῖὶς, ἀδπ5 ΕἸ. Χ. Εὐνκ, ΚΚἰγοβοη- 

σοϑολιςολεϊςμο Α δμαπαϊμποοι ἀπϑπὰ {]ηἰογϑιομιπροη, ῬΔάδγθοση, 

ῬΕΒΕΒ ΑΡοΟΘΤΟΙΙΟυΕΒ, 1 ς 



ΧΧΧΙΝ ΙΝΤΗΟΘΓἋΤΙΟΝ 

1890, {, 1; ὲο δίααςδο, Ζεὶϊξ πὰ Ψογμαϊπῖ88 σι ἄἀδη πυογιοαπαίοπ 

ϑελγί[έονι, βρέςϊδι πχθηΐ Ρ. 108-141. -- ΖΑΗΝ, ἐογβολησοη ΖῸΥ 
Οσοϑβολιοϊέο ἀ68 ποιιοϑίαπιοηζ ἰσοη Καποηβ, 111 (4884), ». 310.31.. 

-- (ἢ Ρ. ιχχχν ᾿'ἀνϑὰ [αἰΐ ἀ6 565 δ: ὩΡΓα 8 ΡΥ ΒΘΓΠδΡέ. 

Αγδηΐί ὀσαγίέ ᾿γροίῃόδβο ἀ᾽.η6 δηίόγιογιό ἀ6 14 1,οἐἰγ ἄς 

Βαγηδθό ρῥδΓ Γδρροτζγί ἃ ἰὰ δοοέγῖπο αἀ68 αρόΐγοϑ8, 1] γοβία ἃ 

οχδιηΐϊηοῦ 1 Π)ὲααοσιὸ 58η5 ΡΑΓίΐ ΡΓ15 οἰ ὰ 1 ΤΟΥΓΟΡΘΓ 6116- 

Πηδτηθ6 50} ᾿᾿έροαᾳθ γγϑίϑοιῃ ὈΪ8 016 ἀ6 58 σοι ροβίίοη. [,65 

ἀδίος δϑϑίρηῃος ὑῬΡδΓ 165 ογϊζἰαθ5 β᾽ ἐσ πμο] ομηθηΐ ἀσδραΪΐβ 

᾿᾽δηπόο 50 1.54 ἃ ̓᾽δηηόο 100, 5610 η 411.}15 αἰδεογηθηὶ ἀδη5 

Ι6 Ἰίνγθ 165 ἰόιηοίρ᾽ 8565 ἀ᾽'ἂη ὀΐαί ἀ6. σῇοβϑϑβ σοῃηξθιρογδϊῃ 

46 5. Ῥδὰὺ] (ϑαρδίϊοσ), οἱ 465 ἰγϑοθβ 4θ τῃηοηίδῃ 5716 

(Βοπμαί- ΜδυτγΥ οἱ ΗΠ ΡΘηἾ614). 11 οϑἱ ἤΟΥ5 ἀ6 ἀοαΐο αὰθ ἰᾶ 

Πίααοςμὸ οοἱ ἀπῇ ὀσγιὶ ἀ6 ἰὰ ρ]ὰ5 Ὠασίο δηζὶαιἰτό : 6116 η6 

ςοηἰϊοηΐ δισαηθ ἴγαςθ ἀ6 ϑυῃῦοϊο, 46 οδηοη 465 Ἐοτί- 

ἰχγοβ ; 6116 Θοιῃῦ 6 οἰΐοῦ 1Π6 ἸοἐΓ ἀδ βαϊηί ῥδῈ], τηδἷβ 6 

σοηηδῖί ρᾶ5 50ὴ δυίογι(ό δροβίο!αμθ ; 6116 ἀδογὶί 164 Ὠἰό- 

Αγ ἷο ἀθ5 δρὺΐζγος, ἀ65 ἀοοίδαγθβ, 465 ργορῃόΐξος, ἰοὰ 5 

τηϊη ἰβέγοϑ ἰἰόγαηΐβ ἀ6 18 ρᾶΓΟ]ο, οἵ 1αἱ Βα Ρογάοῃῃ 18 Ὠἰέ- 

ΓΑΙΟὮΪ6 βόαθηΐαίγα 465 ὀρίϑοοροϑ οἱ ἀ65 αἴδογθϑβ, 58η8 ἰγᾶςθ 

ἀ᾽ ὀρ᾿ϑοοραί τῃοηδύο 486 ; 6116 ἀὐόογὶ ἀης6 ᾿ἰαγρίὶο ἐἰγὸς 

ΡΓΙμἰτγο, ἰγὰς βΊ Ρ]6, ἰγΓὸς ρϑῦντο θη σχίζας ; 6116 γ6 [αϊί 

4115] 0 ἃ ΔσπΠο βογίο ἀθ ρμοϑἐ]Ο] 5126 Πἰ ἀ6 ρογβόσπί! οη ; 

ἰουἱί ςοἱ Θηϑο Ὁ]6 ἀ6 σαγαοίόγθ5 σοην]θηΐ ἃ 16 ὄροααθ 

Ὀ]ὰ5 ρὈΓὶπλιϊνο 46 6115 φαΐ Ποὰ5 65ἰ ἀἐραϊηίς ἀδη5 1 νία 

οἴ 1695 οὔὐνγοβ 46 ΟἸότηθηΐ ἀ6 Ποηλο, αἼρηδοο α᾽ ΑΠίίοςἢο, 

ἂς Ῥοϊγοδγρο ἀθ6 διῆγγηρ, οἷς. 11] ΒΘ 016 ἄοης α ἢ ὯΘ6 

σουζγί ροϊηΐ τΓἰθαῖιθ αἰ ΟΥΓΘΌΓ 6η ρ]αςδηΐί 18 σοι ροϑβι( οη ἀ6 

ΙΑ διααςὸ ἀναῃΐ ᾿᾽δη 100 ἀ6 ποίγο ὄγθ. 

Τ7πὸ δαί βόγία 46 οαγδοίογθβ ἰπίογαϊ 46 Γοπχοηίου ἰγὸρ 

Πδυΐ γνϑὺβ 165 ΟΥ̓ βῚἼΠΘ5 : δίηϑὶ 165 ργόσδιι 1 0}}5 ὈΓ]565 σοη ΓΘ 

165 ἴδιαχ ργορμὸόξζοβ οἵ σοηίγο 165 ἀρόίγος ἀθ σοῃίγοδηάο ᾿ 



μ᾿ ΟΛΙΤΌΠΕ ΠΆΝΘ. ΓΑ ΒΙΘΑΘΗΣ ΧΧΧΥ 

16 Γό]6 δϑϑίρι ηό δὺχ ὀρίϑοορϑϑβ οἱ διιχ ἀΐδογοβ ἀδῃ5 16 56 - 

νὶςο ΓΟ] σοῦχ ἀ65 σοιηπηπηδιίόθ, Ὠχόϊηθ οἢ οἂ5 ἄς ργό- 

β56ης6 ἀἀη Ρτορβόϊίε; Ι6 σοπῃημπηθηςοιηθηΐ 46 αἰ5ο! Ρ]1Ὲ6 

τέρ]δηΐ 1ὰ ςς]ὀ γαίϊίοη ἀπ αἰ τδηςΠΟ, 165 ἸΟῸΓ5 ἀ6 Ἰοᾶηο6, 16 

Ὀαρίδιηθ ρδγ Ἰηξαβίοη, οἱ ᾿᾿Οἤτγαη δ 465 ργόχζηϊςθϑ ; 1" σηρ]οὶ 

ἴαϊί ἀς ᾿᾽όνδηρ!]α ἀ6 5. Μαίῃιθα οἱ ἀθ 5. [νὰς ; 14 (ἰόἀ6ιΓ 

ΤαἸ]δίϊνο ἀνοὸς ἰΔ48.6}]6 1] Θὲ ρα] ἀ8 ἴα νοῆὰο ἀὰ ΘϑΌνΘαΓ, 
Τουΐ οοἷ ΘμΒο 016 ἀ6 οσαγαοίὀγος. ΒΌΡΡΟΒΘ 4}} 5᾽6ϑὲ ἀό)]ὰ 

Ρᾶ5856 ἢ Τςογίδ ἢ ἰοἸῺΡ5 ἀθρα!5 18 ργόαϊςαίίοη ἀ65 ἀροίγαβ 

αγϑηΐ σοῆηῖ ἰὸ ϑοίρῃραγ. [δὴ 70 οἱ ρ]5 ργοραθ]οιηθηί 

1 δὴ 80 βεγαϊέ ἀοῆς ἰὰ ᾿ἰνηϊία οχίγόπης ἃ ἰΔα 6116 οἡ ρουτΓ- 

Γαὶΐ δῖ γοιηοηΐου ’ὰ δια αοθὸ. Οη σοιηργοηα αα}}} 5οὶΐ 

ἸΙΏΡΟΒΒΙ016 αἰ διηρδσῃοῦ ἀῇ οοΓίαϊηῃ Ποίίοιηθηΐ ἀδη5 ἃ 

Πκχαίϊοη ἀθ5 ἀαίΐος ; Ποι15 η6 βᾶυοῦϑ ρᾶ5 46 6110] ΡΑΥ5 ΡΓΟ- 

γίοηΐ 14 διααοσμὸ, οἱ 1ὸ ἀὀνεὶορροιηθηΐ ἀ65 1ηϑ.1{||]|0 5 

Π᾽8ἃ Ρᾶ5 Ι͵ΓΟΠ 6 ἀπ τηπλ6 ρᾶ5 ἀδΔη5 ἰοιιί65 165 ρογί 5 ἀὰ 

Τηοηαθ6 ομγό(ϊοη. οῖθ ἴδῃ 70 σοσβθο 18 ρῥγόαϊσαίΐοη ἀ65 

δρόίζγος δυδηΐ σόῆητι 16 δοίσ θυ, βαὰὺΐ ροαί-ὀΐγο θη Αϑ]ο- 

ΜίμπουΓα α᾽ οὐ 1ὰ διααοσϊὸ πη 651 58η5 ἀοιιϊίθ ρᾶ5 ΟΥ̓ ΔΙΓΘ. 

511 [41141{ ργός!ϑοὺΓ ὑ᾿η6 ἀδία ρουτγ ͵α γΓόἀδοίϊοη ἀ6 ἰὰ Πίαα- 

οἰιὰ, οι 5 14 Ἄσμοϊ ΓΙ ΟΠ 5 Ρ] 05 ΓΑΡΡΓΟςΟΒ 66 α6 ]᾽δῃ 80 απ 

ἂς 1᾽δῃ 100 46 ποίζγο ὁγϑ. 

8 ὙΠ|Ι. ΓΙ ἘΘΒΙΤΟΒΕ ΒΑΙΝΤΕ ΒΑΝΘ ΓΔ « Πιρασηὴ ». --- 1] 65. 

οχίἰγόηγχοιηοηίΐ αἀό]ϊοαΐ ἀ6 ἀγοϑϑοῦ Ὧη6 δβἰδί βίϊαθ 465 οἰΐᾶ- 

{ἸΟη5, οἱ δρέςϊδ]θηθηΐ ἀ65. οἰζϑίίοῃβ αἀ᾽ συγ αΓ βαϊηΐθ 

ἄδηῃϑ 1ὰ δίααοςξὸ. 1] 5 γοῦν ἀθς5 οἰΐδίίοῃηβ ργορσοιηθηΐ 

ἰοχίαθ]165, νγαϊπηθηΐ Πἰ{{όγα]65 : οαΐγο 16 Νοίτε Ῥόχο, ἢ] Υ 

ἃ Ὀΐδη 465 νούβϑοίβ. α᾽ Εογίξιγο δαϊηίθ ααἱ δουΐ γαρρογίόβ 

58η5 ἀόϊογτιηδίοηβ. Μϑὶς 16 ρ]υ5 βδουγνθηί 18 οἰἰαίϊ οη οϑί 

Ἰηδόγόθ ἀδῃ5 1ὰ ἰγαὴθ ἀὰ ἀἰθοοῦγδ ἄγνος ἰουΐθϑ 165 τηοαϊὶ- 

Ποδίϊοηβ πόςθϑθδαίγος ΡΟῸΣΓ 18 σοη ΟΥ̓ ΘΓ ἃ 184 δεϊία ἀ6 18 

Ροϑηϑβόθ. Οὐδ] ᾳυοίοϊβ 165 ἰοχίοϑ ϑοηί τη]5 Ὀοαΐ ἃ θουΐ, 585 



ΧΧΧΥῚ ἹΝΤΠΟΌΓΟΤΙΟΝ 

46 ΓΘ δυογί556 4115 ργου μηθηΐ ἀ6 ᾿νγθ5 αἰ όγοηίϑ, 

οἵι ἀ6 ςῃαρίίγοβ αἰ Πόγθηΐβ αἰ πηόμηθ Πἶνγα. )᾽ δυίγοϑ [ο]5, 

16 εἰἰαιϊΐοηῃ οδὲέ ἃ ρϑὶηθ γβοοῃηδίβϑδοϊο, οὰ ρ]αἰὐΐ οἢ 56 

ἀοιηδηᾶθ οἱ 1ἰδαΐου Γ οδί ᾿πσοοηβοϊοιητηθηΐ ἰηϑρὶγό αἰ ὰη 

ἰοχίρ, οἵ 5᾽}1 ἃ βπρ]οζηοηΐ οἰἰό 46 τηῤηγοϊγο 585 βοιυοὶ 

65 δ] ὀγαίίοῃμϑ 46 56η5 οἷ ἀὦἋ ἰοχίοβ Θυ χα! 6116 5 50 ΡΓο- 

τόαό Ἰ᾽οχροβϑϊί. 

4. [ῥΑηςοίοη Τοβίαπχοαί 6ϑί Γο] αἰ ἱνοσηοιἑ ροὰ {1156 ρᾶΓ 

᾿᾽αυίουῦ ἀ6 1ὰ Πὲααοξὸ, Ἰηα ἶσα ροὰ Γανο δ ]ο ἃ ᾿᾿Πγροίῃόβο 

ἄἀο Ηδγηδοκ σμοισμδηΐί ἀὴ6 οΥρ6 }υἷνο ἃ 1ὰ ΡΓΘΙ ΓΘ 

Ρδιίϊα ἀθ 1 διααςμὸ,. ΑῸχ σΠαρίίγοβ τα οἱ πὶ, 11 56 τόξόγρ, 

ζοΙΠΊ6 1] οδὲ ηδίυχοὶ, ἂὰ ἀὐὀσαϊοραο, 

2.1.6 Νουγοαὺ Τοϑίασηοηΐ οδϑί οἰϊό ἀμπηθ τηδηϊόγο αὐ 

ΔΡΡΟ]16 αιοίατιοβ ορβογγαίίοηϑβ. Γὑδαίΐθυν σοηηδ1ῖϊ ὄν! οι - 

τηϑηΐ ]᾿ « Ενδηριϊθ,» ἀοηΐ 1ὰ ΠΟΩῚ [Γη6ΠΊΟ (εὐαγνέλιον, 486]- 

αοῖοϊ5. ἀγὸς 1 αἀ]οη οἰ ο τοῦ χυρίου) αν οηΐ ααδίγο ἔοΪδ : 

ΥΠ|,2; ΧΙ, 4; χν, 3, ά. ΠΠ σομηαῖϊξ ᾿᾿όνδηρ]α ἀα 5αϊηί 

Μαί(ῃΐοα : 500 1 ᾿ἰσία ἀγοσϑόρ ραι Μ. Ηδιηδοκ ἀ6 28 εἰΐᾶ- 

ἰἰοη5 ὀνδηρόϊϊαᾳπος ἀδη5 1ὰ δίααςἢὰ, ἢ] Υ οἢ ἃ αἰχ ααΐ Ποιὰ 5 

ὉΠ οηΐ ἀκ σοηο]αΓο απο ᾿᾽δυίουγ 1ἰ5αΐ. ᾿᾿όνδηρῖο ἀ6 βαϊηΐ 

Μαίίῃΐου ἄδηῃϑ 16 πγδιηο ἰοχίο ἀπ ΠΟῸ5. ϑϑρί δαίγος οἰἰα- 

τἰοῇ 5 Γο] νόος ραι Μ. Ηδιηδοκ, οἱ οὴ 6 ρουτγίαϊί Ἰοϊη ἄγο 

α᾽ Δαίγος, ἰόπηοὶρ ηοηΐ ἀὦ ργόξόγοηςσα οὴ [ἀνοαγ ἀα 1᾿ναηρὶ]6 

ἀθ βαϊηΐ Μαί(ῃηϊοιι, πηαΐβ 1ὰ ρου ὁ ἀος οἰϊαξίοη 5 γοηά 1π|- 

ΡΟΒΒΙΌ]ς 165 σοῃο] αϑίοηθ ουπΊο5. 511 16 ἡδίιτο ἀὰ ἰοχία 

οΥ ρἰη 4], , 

Εὴη εἷἶηᾳ οπμαγοὶίβ (1, ἃ; τ, 4:1, δ; ΙΧ, 2; ΧΥῚ, 1), ̓ ᾽αιαΐθαΓ 

461 Πίααοςϊιο Ἰαΐ556 Ρούσοῦ ὑπὸ σομμαίΐίββϑηςο 46 1 ὀνδὴ- 

6.16 ἀ6 βαϊηΐ Τὰς αὐ 56 γοῦνα σομη δ᾽ ηό οἢ Ρῥγοροσχίϊ οῇ 

ὙΑΙΪΔΌ]6 νος σοἸὰ] ἀο βαϊηΐ Μαΐου. Οἢ ἢὰ βαυταὶὶ αἰ ΓΘ 

ΔΌΞοΟΙ απλοηΐ 5᾽}1} αναὶί 16 ἐγοϊδ πὸ ὀναῃ ρῖ!ο, οὐ 51 ροβϑέ- 

᾿Δαϊξ πῇ ἰοχίο ραπαςμό, ἀἰ όγτοη! 4ἀο ηοίτο ὀνδηρῖα ἀο [(ὰς. 



᾿ἘΘΆΙΤΌΒΕ ῬΑΝΒ ΠᾺ ὈΙΘΑΘΗΝ ΧΧΧΥΙΙ 

Βίοηῃ ἀ65 ἐξα! 1085 οΥ 4165, ἃ ΡΓΟΡΟΒ ἀ6 )͵α., 1, 2, Που5 

γΓοηνοϊθηΐ ἃ Μϑζς, χιὶ, 390-31, ααἱ η᾽ 65 αὐα ἢ ἰοχία ρΡΔΓΔ]]6]6 

ἄἀθ Μαίί(ῃηϊθυ. Εἢ 1᾿ἀῦθοηςθ ἀθ ἰοιί δυίγο οιαργυαηί δὰ 

ἀρυχίὸπηθ ὄν Ρ1}]6, 1] Υ ἃ [ἴθ ἀθ σοῃμο] αΓ6 416 1 ̓Δα ΘΓ ἀ6 

14 ᾿ιααςσβὸ Ὧ6 5᾽6δὲ ροϊηΐ βϑοσνὶ ἀτὶ ἀθυχίτηθ ὄνδηριϊο. Οἢ 

ΡΘυΐ ἀδ πηότὴθ ΓΑΥΟΥ ἀ6 δᾶ ᾿ἰσδίΘ 465 οἰϊδίϊοηβ [(πς, χ, 7 δὰ 

σΒΔΡ. ΧΙ, 1; ΤΥ 16 τηοΐ τροφή, ΓΕΠΊρΡ]δοό ῥδΥΓ μισθός ἀ4Δ5 

βδαϊηΐ [,ὰς, Ὧ6 141556 ρᾶ5 ἀς ἀοιιίϊα αὰὸ 1᾿᾽δυΐθγ ἢ’ ἰΐ δὰ 

5005 165 γουχΊ]6 ἰοχίθ ἀ6 βαϊηΐ Μαί(ῃϊθα. 

ΟοΙΠη6 ΟἹ ἀοὶέ ΒὟ αἰϊοηάγο, ἴα διααοσμὰ 6 ΓαηΓΟΥΠῚ6 

δας. η6 οἰἰαίίοη ἀπ ᾳυδίγί το ἔνα 6116 ; τηϑὶβ 1] θϑί α᾽δὺ- 

ἰδηΐ Ρ]}5 ΓΟΙΊΔΙΑ 8016 ΑὟ ΓΟΠΟΟΙίΓΟΙ ἀθ5 ΡὈΓΙὸγ6 5 ΘςΠδ8- 

γἰβίϊα 165 (ςἢ. ΙΧ-χ) ααἱ οἤγοηΐ 465 4115 ἀ6 [81}}]6 ἄγος 165 

ὀογὶ5 Ἰομδηηΐααθ5, βρές δ] ιηθηΐ ἄγος 165 σΠΔΡΙ(Γ65 ΥἹ, ΧΥ͂ 

οἱ χυμ ἀ6 1 ὀνδῃρ]α ἀ6 βαϊηΐ Ψ968η. 501 1ὰ σοιρο, ἴα 

Πὲιααςπὸ οΥάοηηθ ἀθ ΡγοηοΠςΟΓ ᾽δοίϊοη 66 σγᾶἂςσθϑ ρΡΟῸΓ 18 

.« βᾶϊηΐαο γίρῃθ αα Ὠανἰα » (ΙΧ, 2), ΙΪαᾳι0116 ἤἥρσυγαο ὀνί ἀθ.η- 

τηθηΐ ἃ νγαὶθ νίρῃθ ἀὰ αυδίγίὀτηθρ ὄνδηρ!]ὸ (χνυ, 1), « ς᾽ 651- 

ἃ-αἰτγο 16 ΟΠ γδί ἄνος 165 516η5 ἀοηΐ ]8 σοΙΠ Π ΪΟΩ ἀ6 Υἱθ 

5 Θηἰγοίοηΐ ρδΓ 16 πηγϑίογο οασαγίϑίίᾳψαα » (Ποῖϑυ, ἤσυ, 

α᾽ ἰδέ, οὐ αἱὁ ἰτέξ. γταϊϊρ., Ὗ, 1900, ». 462). [,ἃ ρογϑρϑείϊνο 

Ἰοβδαηηίΐίαιθ, ουνοῦίθ ΡΔΓ ᾿᾿ΟΧΡΥ 5510 ἀ6 νἱρὴς ἀ6 Ὠανὶά, 

586 σοῃέΐητια ΡΔΓ 1᾿Ἰηνοοδίίοη ἄμ Ῥὸγα οὐ]οβίθ {πάτερ ἅγιε, 

Πῖα., χ, 2; ΦΕλν, χυι, 11) οἱ ρΡδσ 1 ρ]οὶ ἀπ πγχδης νοςδᾶ- 

Ὀα]δίγα ΡΟΣ οαγδοίόγὶβοῦ 1 ̓δοίΐίοη ἀ6 Ὠΐδὰ ορόγέθ ΡΔΓ ἰα 

ταϊηϊἰδίογο 46 όβυβ.: "χρυ θϑϑίοη ἀ6 γνωρίζειν οϑἱ ὀρϊοτηθηΐ 

Γαι] ἃ 16 δ ίααοςξὰ (ιχ, 2, 3, οἱ χ, 2) οἱ ἃ βαϊηί Φοδῃ 

(χν, 15, χυτ, 20) ΡΟῸΓ͵Γ τοργέβοηϊΐου 16 γόνόϊαϊοη αἰν]η 6 

δΡΡοτζτίόδ ρᾶσγ όβιι5. Ραγϑ ]]οηθηΐ 165 ἔγαϊίβ α΄ 6116 ρῥγο- 

ἀυϊί ἄδη5 165 ἂπιοϑ : 1ὰ [οἱ (πίστις : Πὲα,, χ, 2; ΦΈΛΝ, ΧΧ, 

31, γι, 70), 16 σοῃ πίβϑϑδηοθ βαρόχίθυγο 465 σῃο565 ἀ6 Ὠ͵δα 

(γνῶσις : Ὠία., τιχ, 3, χ, 2; Φεὰν, χυῃμ, 3, γι, 70), ρέςϊ816- 



ΧΧΧΥΙΙ ΙΝΤΒΟΌΓΈΟΘΤΙΟΝ 

τηϑηΐ 1ὰ σοηηδίββδαῃοθ ἀπ ποῖὴ ἀ6 Ὀίοα απὸ 7655 ἔαϊΐ 
ὨΔΌΪΟΓ δὴ ποὺβ (Ὠίά., χ, 2; ὅξαν, χυῖ, 6, 11, 26, οἷ, ρου Γ 

᾿ΟΧΡΓΘΘΘΙΟΩ χατεσχήνωσας, ΕΑΝ, 1, 14), νἱ6 ὄξο Γ 6116 κασίου 

(ζωὴ, αἰώνιος : Ὠὲα., ιχ, 3, χ, 3; {ξΕαν, νι, 69, χνιι, ὃ, χχ, 91), 

Γονϊθηηδηί 46 ραγί οἱ ἀ᾽Διιίγα σοχητης 165 ἐοίἐπιοίτυ οὐ 165 

Ροϊηΐβ συ ηδαχ 46 18 ρθηβόθ, Βίθη ρῖι5 αὰς ἰὰ νοσὰθα- 

Ἰαῖγθ, 18 ᾿ἰαῖβοι δ. 10116 465 τηοίβ, 1᾿΄84}1|1}8ης6 Γγόᾳφυσηίθ 

ἀ65 Ἰῃ ὁ Π165 ΘΧΡΙΘΘΒΙΟἢ5 σοί ΓΙΡ6 ἃ ΓΑΡΡΓΟΟΠΟΓ 465 ὀογὶβ 

7ομβαῃῃίαμο8 165 ὈΓΙὸγο5 465 σμδρ (Γο5 ΙΧ οἱ χ. 16] σοι 6 

Ἰὰ, ο'οδί 'ὴ6 πουγγί ίαγα τηγϑίὀγίθ 586, ΒΡ Γ{π06116 οἵ γό6]]6, 

4] ΠοᾺ5 αἸἰηϊοηΐα ροὰΐ 1ὰ νία ὀΐογη 6116 (Π ά., χ, 3; ΦΈΑΝ, 

ΥἹΙ, 21, 830, δ1-58, 63). [.6 πότ βοηζοηΐ ἀ6 1 αηϊτό 41] 

ΓΟ] Ἰὰ Οἢγίδί δὰχ δίθηβ οἱ αἱ ἴαϊ αἀἰθχ δοὴ ὀρ]156 

(ἐγένετο ἕν, Πία!., τχ, 4 ; εἴ. ΦΕαΑν, χνι, 11, 21, 22, 238) ρόηὀξγα 
1605 ἀριχ ὀσγϊναί 5, οἱ 165 1πο]]ὴ6 ἃ ἀριηδηᾶοι ἃ Ὀϊσδι ἀ6 

« ἀό]νΓοῦ 5οὴ Ερ]56 46 οι π18]» (  ͵α,, χ, 5; εἴ. ΦἘΈΑΝ, 
ΧΥΙΙ, 15), « ἄς 1ᾶἃ τρῃμάγα ραγίαϊίΐο ἀαη 5 50η δπιουγ » (9 1α., 

χ, Ὁ; οἵ, Εαν, χνιι, 23, ὅπαν, π|, ὃ; τν, 12, 17, 1δ), ἀ6 « Ἰᾶ 

ΒΟΉ Ποιν » (Πὲα., χ, ὃ ; οἵ, ὅξαν, χνῃ, 17, 19). (6 τηγϑίὀγο 

Θουαςδαγίδίϊαᾳαθ, ᾿ᾳ.54π6 ἀΔη5 165 ὀϊόέμηθηΐβ ρδι 1654 86]5 1] 

5. Δοσοιαρ] , 6δσί ροῦν ᾿᾽δαίοαν ἀο 1ὰ  οοίγίπο ἀὴ6 ἐτηδρο 

ἄς ᾿᾿ πΐοη ἀ65 Παὸῤ]65, σὰγΓ ἰὰ ἰοτγο ἀδΔη5 1 ΕρΊ156 οἱ ρὶὰβ 

ἰαγὰ ἀΔὴ5 16 γτογδιτηθ. Μ815 α᾽ 4.16 ῸὙ5 1 ΘΏΘΘΙΌ]6 ἀ6 ]ἃ 

ῬὈΓΪὸΓα 56 ]οὰο ἀδῃ5 18 τηόπηθ δίιηοϑρβόγα α6 βϑη( θη (5 

οἱ 46 ροηδβόδϑβ ααυϊ εἰγοα]α ἃ ἰγάνουβ 165 ὀσγιβ Ἰομδηηΐα 65. 

1 οϑὲ πῇ ροϑβ10}16 α᾽αἸ ΠοΥ 1ὰ-ἀσσθιθ δυσιηο ἰΠόοΥ]6 ΘῸΓ 

Ι6 Γάρροῦγί ἄοβ ἀδθὰχ ἰοχίοβ ; 1ὴ815 ἰουίθϑ 165 ῬυΘΌΥΘΒ 

δρρογίόββ θη δυϑθαγ 46 ᾿᾽δηζ αυϊίέ ας ἰὰ δοοίγιπο, ἰοηαοηΐ 

ἃ ὀϊδ ὈΠΓ ἀὰ τηδπηδ σοὺρ 1 οχϊϑσίδησςας ἀὯη σοουϊδηΐ ἀ6 ἰΓ8ἃ- 

αἸτ[ο, 56 Π51016 ΡδΓ δηαγοιίβ ἀἄδῃ8 165 βυπορίϊαιι65, ΓΤ 815 

ααϊ τροοντα ἀδη5 ἰὼ αυδίγιότηθ ὀνδησὶ!ο 50 ΘΧΡΓΘΘ 5] 0 ἢ 

11{ἰόγῖγθ. : 



ΧΕ ΒΑΡΤΕΜΕ ΧΧΧΙΧ 

[Ὁ Ἰοι{γο5 46 βδίηΐ Ῥδὰ] ποιϑοηΐ ρᾶ5 [ογῃλθ]]θπγχθηΐ 

οἰζό65; 1] 56 ἴγοινο βϑυ]οιηρθηΐ 465 ΓΑρρ6]5 ας 1 ὀρῖίγε δὺχ 

ἘοιΙΏΔ81η85 οἱ ἀ6 Ϊᾶ ρῥγΓοχηϊὸγο ἐρὶίγα δὰχ Οοσ πἰῃΐθης. δοηΐί- 

(6. ἀ65 δ]}] υδἱοηβ γοῦ]ὰθ5 οὐ 465 τϑησοηΐίγοβ συ 61.565 ὃ 

Οὐ π6 βαυῦαϊί 16 ἀἶτο. 

ΗΑΛΆΝαΟΚκ, ἢὲο 1οἤΥγ6 αἀον σζιοδὶὶ Αγροϑβίοϊὶ, 188ι (ἸΤοαῖΐο υπὰ 

πίεγϑιοκλιπροη, 11, 1 οἱ 2). Ρ. 609-81. --- ν]ποοηΐ ΗΘΏΓΥ 5ΤΑΝΤΟΝ, 
716 σοϑβρεοῖβ α8 ᾿ἰδίογϊοαϊ Ποοσιηπιοπέβ, 1 Ῥαγί : 16 ραγῖν ιι86 οὐ 
ἐμὲ Οσοβρεῖβ, (δυσί αρο, 1903. --- ΤῊΣ Νέόιο Τ᾽ οείαπιονί ἵπ ἐδ6 

Αροβίοϊὶς ΕαΐξοΥβ, Ὁν ἃ οοπλιίορα οὗ 1ῃη6 Οχίογαά ϑοοίείυ οὗ 

ὨΙϑίογὶςδὶ ἱμϑοϊορυ, Οχίοσγα, (905. 

Π 

ΓῈΘ5 ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΘ 

Ι,6 ΡΥ παρα] Ἰηἰόγοϊξ ἀε 1ὰ ίααοξὰὸ τόσο ἀδΔῃ5 16 ἰΔὈ] δὰ 

απ 6116 Ποιι5 γδοθ 465 ᾿ηδιϊ αἰ] 0Ὲ.5 σὨΓό 1665. ΕἾ16 Ποὺ 5 

ΔΡΡογίοα 465 γρηβεὶβ βδοιηδηΐβ βδουνθηΐ Πα 165 51 18 ρΓἃ- 

ἰἴαπα ἀ65 ῥγογηϊὸγοϑ σοι ηϑυϊςόβ, 5ῈΓ 16 Ὀδρίδπη,ο, 165 

]οὕη65, 165 ἰδ ρ5 ἀ6 Ϊᾶ ρυϊὸγρ, 1 γι ϑίϊθ, 16 τηϊηϊδίογο 

ἀθ 1ὰ ΡΆγοὶθ, ἰΪὰ Ὠϊόγδαγοῃϊθ, Ια ρόηϊίθηςς, ΘῈ σ65 Ροϊηΐϑ, 

416 ΠΟυ5 8]|100ὴ5 Ρᾶ556Γ 6ὴ ΓΥ͂οΥαΘ, 65 αἰβουβ5] 0 ὴ 5 ἡ Οηΐ 

Ρᾶ5 ὀΐό τηοϊηβ ἸΟΏρΡΊΙ65. αἸ16 ΘῸΓ 165 ρῥγοδ]ὸπγθ5 [11ἰἰό- 

ΓΆΙΓΘ5. 

δ ΙΧ, ΤῈ ΒΑΡΤΕΜΕ. -- ἴ,ὰ Ῥχγοιηϊόγο ᾿ηϑιϊ αἰϊοη ἀὀογὶία 

ΡδΓ 1᾽διυίθὙ οδί ἡδίυγο ] πηοηΐί 16 Ὀαρίδηγχθ (νπ). Τοαίο 

184 ῬΓΘΙ ΓΟ ραγίϊα ἀθ 1ὰ δοοίγιπα οϑὶ ργόβϑηϊ(όε (Ταῦτα 

πάντα προειπόντες) ΠΟΙΆ ΠῚΘ ὍἈΠη6 ρΓγόρδαγδίζοη ἀὰ ἔπιΐαγ ὈΔΡ {156 

ἃ 16 ςὀγόϊμηοηϊα ἀπ Ὀαρίότηθ. Βοαῦοοῦρ ἂ(6 οὔ 065 



ε 

ΧΙ, ἹΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ια γΤοραγάθρηΐ σοι πη η6 δ]] συ! 1] 0 ΓΥἰΐα6116, [αἰσδδηΐ 

ΠΟΙΡ5 γόος Ϊᾶ ᾿ἰταγρίὶο Ὀαρίϊβιηδ]6, οἱ ἀθνδηΐ ῥρϑγ ἼἽοοηϑό- 

αυρηΐ ὀίγο ργοηοηοόθ δὺ τηοϊηθηΐ αι Ὀδρίδιηθ. Ῥ]ὰ5 

ἰαγὰ, ςοίία δ᾽] οουΐϊίοη δυγαϊί [δι ρ]δοθὺ ἃ Ἰ. αδγοπιγι- 

ἐϊαΐϊο. ΤιΘαγ5 δυρασηθηΐίβ η6 δοηΐ ρᾶ5 αὀοϊϑιίβ. [4 ρ16- 

Τϊὸγο ρα] 46 1ὰ οοίγίηα ροαΐ δυϑϑὶ Ὀΐθ ὄΐγο ὑἢ 

ΘΟΧΘΟΙΔΡ] ΙΓ ἀ6 14 οδἰόοῃῃὸβθο ἀδῃ5 1Δα11601]16 ἀθνδϊοηΐί δίες 

ἰησδίγυϊίς 165 Ὀαρ(ἰδόβ. Ὁδίίθ οδἰός όβθ ργόσοδα α ηόςοϑϑαι- 

Γομηοηΐ 18 οσὀγόιηοηϊο γἰία 6116 (Φυδτιν, 1 Αροϊορϊο, τχι, 2), 

οἵ ο᾽οδί ρϑαςί-δίγο ἔΟΥ ΟΥ 16 56η5 αι πγοΐ προειπόντες αὰ 6 αὍἢ 

ΕΓΟΙΓ ὯΠ6 ΤΘοΠο] αϑίοη ἢ ἴδανθυγ ἀππο α]]οοσαἰίοη Ὀαρίϊ5-- 

Πλ8]6 46 ῥΡδγ611|16 ὀΐοηαπα οἱ 51] αροηάδηΐο οἡ χγόρό({ἰοη5. 

(πδίόοςπὰσο οὐ δ]]οσαἰΐοῃ, ]α σαἀγδςοίόγο ϑατγίουΐ ἀὠἀΞῤὀῺΏοχαὶ α6 

᾿1ηδϑἰγαοςοίίοηῃ [αϊίθ δὰ Ὀαρίϊϑό, μηόνυῖίο α᾽ἀ(γο γοίοημ. 

,6 τηϊηϊδίγο ἀὰ Ῥαρίὀμπιθ ἡ οϑὲ ρᾶὰ5 ἀόῤβϑὶρῃηό. --- [,ὰ [οὐ - 

ΤᾺ ]6 ΘΙΏΡ]ογέθ οϑί «δὰ πο ἄτι Ρόζο εἵἱ ἀὰ ΕἾ]5 οἱ ἀὰ 581 η{- 

Εδβρτιΐ» (νι, 1). Ῥ]Ὲ5 Ἰοΐη (ἸΧ, 5), 1] δδέ χαρϑίϊοη ἀ6 « σοχ 

αὰἱϊ οἠἱὐ ἐἰό Ῥαρἐϊ5όβ ἂὰ ποι ἀα «655 » 1654 06]5 ἀδη8 ]ὰ 

Ῥαοηδβόθ α6 ᾿᾽δυίΐουγ βδοηί ὀνιἀοιηϊηθηΐ 165 τηότηθ5 ἀοηΐ 1] ἃ 

ΡδΓ]1ό ργόςὀἀοχητηθηί, οἱ αυἱ ομΐ τος ρδΓ 16 Ὀϑρίόπα 16 

αγοϊί 46 ραγίϊοὶροσ ἃ 1 Θας μδγϊ βίο (οἴ. δύυστιν, 1 Αροίοσϊο, 

ΧΥ οἵ τχγυ]]. ἃ [οστ 16 ἰμαϊᾳαόα ρὰγ Φυπίίη (1δία.., 1ΧῚ, 

3, 10-13), οδί ὀρδ᾽οιηοηίΐί {γι} ίαί γα σοϊηηθ (6116 ἀ6 ]ἃ 

Ποοίγῖπο, γαῖ 6116 διιροίίἑπα 16 ΠΟΙ 46 « 6515 » ἃ τηοί 

ὯἋα « ΕἾΪ5 »; ἰουξοῖοίϊβ 165 ναγίδηΐοβ ἀο5 ἄθαχ [ου ΠλῈ165 

οι ρ] ογόθϑ ρδι 1αἱ ἃ ΡΙΌΡΟΒ ἀθ Φόδυϑ (10., ὃ εἱ 13) 6 5δὰρ- 

Ῥοβϑηί ρ85 11ηϊθηζίοη ἀο ἀΟΠΠΟΙ ἃ 50η δχροϑβϑί(οῃ δρο- 

Ἰορόϊζαιιο ἀπὸ τἰρασθαγ γἰΐα 6116 σοιητὴθ ς6116 ἀο Ϊἰὰ 2οο- 

ἐγῖηπο. 

[ἃ τηδίϊόγο δα ρ]᾽ογόο δϑί ᾿᾽θδὰα ; ἀ6 ργόϊζέγθηςθ 16 νἱνα 

4] η6 ῥϑιεί ὀΐγο ἰοὶ απο ᾿᾽θαὰ σουγδηίΐο, ἰΔα11611]6 οδί ἡϑδίυ- 

ΓΟ] πιθηΐ ἔγοϊθ, τηδῖβ ρουγγαὶϊξ ὀΐγθ {Β υΠλ816, οὐ 585 



ΓΕ ΒΑΡΤΕΜΕ ΧΙ 

ἀουίς διι58ὶ σῃδυξόθ δὴ οδ5 ἀθ τηϑ]δαΐθ. αὐἀσὰηθ ἰπηαϊ- 

σδίϊοῃ ηθϑδί ἀοῃηόθ ΠΟ. ρ]115 4116 ὑΡδΓΓ βϑαϊηΐ {π5.1ὴ αἰ .Π6 

ςοηδόογαίίοη ϑρέόςϊδ]6 ἀθ ]᾽θαὰ βοινδηί δ βὈϑρίόῤιῃο. 

[05 ΡῬΥΘΙΏΙΟΥ5. ἰόμηοϊηβ ἀ6 ςεοἰί6 ρῥγδαίίΐαιιθ δοηΐ 568]6- 

τηοηΐ ΟἸόιηοηΐ α᾽ ΑἸ]οχδησγίθ ΡΣ 82) οἱ Τογία ] 16 ἢ 

(Π)6 Ραρξ, τιν). 

6 γτηοᾶάθρ πού] ἀθ 1᾿δαπηϊη ἰϑίγαίΐοη ἀὰ Ὀδρίόμλθ οδί 

᾿Πτλθγϑίοη. Οθδί ἀὰ τηοΐϊηβ ο6 46 ]αῖ556 ΒΌΡΡΟΒΟΓ 

1 Θά ρ]οὶ τόρ] θοῦ ἄς Ἰ᾽σδὰ νἷνθ. Μ415. 11] οδί ἰγὸβ γϑυ,δγ- 

αῳ Δ 016, ΡΟΣ πη ἀοοσυπηθηΐ 5] ΔΗ ςΙΟΗ, ας νΟἱΓΓΘΟΟΙ ΔΉ ΘΘΓ 

Ια Ὀδρίῤχηρ ρδὺ ἰγἱρ]6 δα δῖοι α᾽ δα συ Γ]8 ἰδία αὶ Ὀαρίϊδ5ό, 

ἀαὴ5 ἴθ οἂβ οὗ τῃηδησπογαὶϊί θα οσοουγδηίο. [,65 πηοΐς 

ἔχχεον (ὕδωρ) εἰς τὴν χεφαλήν, 566 Γαρρογίοηΐ ἰΓὸ Ὀΐθη δ ὈΔρΡ- 

ἰόγησ Ρδγ οιιδίοη ἀ᾽θὰὰ δὰ σἤϑαμο Ὀαρίϊδό, ρῥ]αἰόξ αὐ ὰ 

᾿᾿αϑροιβίοη βόμόγαϊο ἀπ ργοῦρο. ὉΠ ἃ στὰ δαίγοίοιβ 

απο οοἰίο [οΥτ6 ἀο Ὀαρί(όμηο πο Κ᾽ ἐΐϊαϊί Ἰηἰγοααϊία ααὸ ΡΟῸΓ 

16 θαρίδηγο 465 τηδ]δάος οὐ ἀδΔῃ5 105 σἂβ ἰγΓὸς γᾶγθβ. οἱἷι 1Ὸ 

Ὀαρί56 ρατάαϊί 16 11{ (εἰϊητοῖ). Εη τόδ]! 6, 16 Ὀαρίόπ,θο, αἰ 

Ραγ ἱτηζπιιϑβιίοπ, ὀἰαιί ἀἰἀδαρα [γόαπυσδηΐ ἀδη5 18 ῥὈυἰ μη ἶν6 

όρ]156. Ο᾽ ὁϑἱ διιχ δἰὸς165 δα ϊναηΐβ 4}} ἀν ηΐ ὀχοθρί] ΟΠ6], 

ἀο5 Ρίβοϊηθϑ Ὀδρίϊϑιηδ]ος ὀΐδηΐ ραγίοαίΐξ δηηθχόθβ δΔ1Χ 

ὀρΊ 565 οὰ 1 οη Ὀαρίϊσαϊί ρδᾶγ ἱπατηογϑδίοη. ) 6 ]Ἰὰ νἱοηΐ απὸ 

165 Οοπϑέϊειι ἐΐογι5 ἀροβίοἰΐφιιο8 οὐἱ Βαρργίπχό 1 ργθϑογὶρ- 
ἰΐοῃ ἀο 1ὰ Πίααοϊὰ τοϊαϊϊνα δὰ Ῥαρί(δπηα ρᾶγ ἰηΓαδίοῃ (εἴ. 

Ἅ.-Β. ΡῈ Βοϑϑι, Βοἰίἰοξέϊπο αἱ αγοποοίοσία ογιδέϊαπα, 1880, 

Ρ. 19-20). [,4 {{1}16 δ βίοη ἀἶθαὰ ργοβοῦία ἀΔῃ5 οα πηοᾶα 

ας Ὀᾶρίδμηθ σοηῆγηθ 1 ΡΙ ηἶοὴ ρόπηόγδ]θιηθηΐ δατχηΐδο 

ᾳιθ, ἀὲὸς 16 ἀόραΐ, 1᾿᾿τητηογϑίοη ὀΐαϊέ ὀρ] ηθηΐ {γἰρ]6, 

ςοΙΓοϑροηάδῃΐί ἃ 1᾿Ἰηνοςαίίζοη ἀὰ Ῥὸγο, ἀυ ΕἾ]5, ἀὰ δαϊηΐ- 

Ἐπρτῖί. 

[ἃ ὑγόραγαϊίζοῃ δὰ Ὀϑρίδημηθ β᾽ δοβόνο ραῦ 16 δοίη (ςἔ, 

΄ύβτιΝν,  Αροΐ., εχι, 2; ΤΕΚΤΌΜΙΕΝ, δὲ δαρξϊΐδβηιο, ΧΧ). 



ΧΕΙ ἹΝΤΕΟΡΌΟΛσΤΙΟΝ 

ἢ Χ, [(Ὲ5 5900Ὰ5 ΡῈ “5ΕΥΝΕ. --- ἴ,6 ]οῦθ αναὶϊΐ θῇ 80] ἅΠ 6 

γΔ]ΘῸΥ αἸηογοοϑϑίοη σοιτὴθ 8 ῥΧΙὸγα. Π] ὀ{δ}1 1 ἄτη ο 

ἀδηὴ5 τπη6 ἀϊδροβί(ἰοη ἰδνόγδ]6 ἃ 1 ΡὈγΥ͂ᾺΪόγο, βρόςϊδ]οσηθηΐ 

ῬΟΌΓΪΓ ΟὈἕρὨΙΓ ]8 Γόμ ϑϑίοη 465 ρόςῃόϑβ (« Εὐχεσθαί τε καὶ αἰτεῖν 
νηστεύοντες παρὰ τοῦ ἡεοῦ τῶν προημαρτημένων ἄφεσιν διδάσχονται ». 

ΟΌΘΒΤΙΝ, 1 Αροΐ., τχι, 2). 1] ὀΐα!ς ἡδίυγοὶ απ 16 Ὀδρίϊ56, 16 

Τηϊηἰσίγο ἀὰ Ὀδρίδιηο, ἰοὰ5 σοιιχ αὐἱϊ ρῥγοηδίθηΐί Ἰηἰόγοί ἃ 

᾿᾿δηἰγΓόθ ἀὰ ςδἰόςῃυτϊηὸηθ Γι 55θηΐ Ἰην (5 ἃ Ἰού Π6Ι (ΦΌΒΤΙΝ, 

ἐδτα στη). 

[,6 Ἰοῦπο ὀΐδῖϊί διιβϑὶ τῆθ ᾿πϑιϊζαςοὴ γθῆθ ἀθ5 Ψυϊ5 ἃ 

1. ἘΡΊ156 σἢγόςζἊηπα; 165 σἢτέ(ζϊοη5 δὰ ἀνδίθηΐ διηργαηίό 

6 Ιηδη6 ἰ6ΙῺ}05 16 σοιίατης ἀπ ]ο 6 ἀσὰχ ἴο]5 18 5 ῃγδ]η 6 

(ας, χυπῖ, 12). [,65 Ῥὸγθϑ ὀθχρ]]!αυόγοηΐ ρ]05 ἰδία ΡδΓ 

1 ϊβίοϊ Γο ἂς Ια Ῥαβϑίοῃ 16 σῃοὶχ ἴαϊΐ ἀπ πιογογοάϊ οἱ ἀὰ 

νη αΓΘαῚὶ ΠΟΙ 6 ]Ου 75 αἋ6 οῦηθ Ποραοιηδάδιγο. [8 δος- 

ἐγῖτι Π6 181556 θδηίγονοὶγ α᾽ΔαίΓα Γαίβοη α4π6 1 γνοϊοηίό ἀ6 

6 ΓΘ δυο Γ ἀθ σου 1 ἄγνος 165 1{5,]65416]5 1 παϊοηξ 

16 Ἰυαπαϊ οἱ 16 Ἰδπαὶϊ, 

ΗΕΒΜΑΒ, ϑιηνϊ ιαδδ, ν, 1; ΤΕΒΤΌΠΜΙΕΝ, 1226 ογαΐῖ., 19 : 

Αἀ ιτιἰσον., 11, ἃ; 1ὴὲ 7ο)ιπῖο, 11, 10, 15, 14; ΟἸΕΜΕΝΤ Ρ᾽ΑΙΕχ., 

ϑιγοηιαΐοβ, 11, 12, 75; ΟΚΊΙΘΈΝΕ, Ποηι. Χ, ἴη 1,ουἷξ. ; ἘΡΙΡΗΑΝΕ, 
ΗαοΥ, χνι, 1: ᾿χχν, 6: Εαροβ. βα, 22. -- ἸΤΑΝΒΈΝΜΑΥΒ, 

Επίιοϊεκίμπο αἀον Κιγολίίοκοπ Ἐδίοπαϊδβοὶρίϊτι δὶ85 συ Κοπξιϊ 
ῃυοπ Νίοεδα, 1877; -- Ἐδεαϊ-Επουκὶ. Εν »γοί. ΤἈοοϊοσὶο, 36 ἐα., 
1898, Ν, 710-780. 

δ ΧΙ. [.Ὲ5 ΤΕΜΡΒ ΠΕ ΠΑ ΡΕΙΒΕ (ΠΟ ὨδΡ᾿ ἐΓ6 νΠ|Π[). --- [,05 σἢΓός- 

(16 η5 ἀοϊνϑηΐ ὈσΥ͂ΪΟΥ ἰγοὶβ [015 ῥδΓ ἸοΌΓ, οἵ ὈΥ͂ ΘΓ 16 αΐογ. 

[,65 Φυαϊἴ5 ἀγαϊοηίΐ ᾿᾿μδοϊίααθ ἀ6 τές 6 Γ σογίαὶ 65 [οσυ]65, 

αἰίοβ ϑελΐληῖοπο ἔβγα, 6 ταί ἢ, ν 6 Γ5 τηϊαὶ δὲ 16 501 7.1 5806 

560 (αἰ .-1} ροαί- γα σοηδοῦνό οἢ62Ζ 165 πα ο- γόος, 68 ἢ 

ΘΏ 6 ς85 ᾿᾽διυΐου ἀθ ἰὰ δια ον ΘηἰΓΟΡΓΟηαγαὶϊί ροαί-δίγα 



ΚΕ5 ΤΕΜΡΩ ΡῈ ΓΔ ΡΠΙΣΒΕ ΧΕΙ 

ἀ6 Ξξυ θϑίϊ 6 Γ ῸΠ6 [ΟΓΠλ116 σὨΓόςἼΘηΠη6 ἃ 1α ρΓΙὸΓ αἶνο οὐ 

ῬΓΙὸγΘ ἀθς Ὠγροογίίθβ. Ρϑαυί-ἐΐγα διιδϑὶ ἤοιβ οὔτγο-(-1} 5᾽ πὰ- 

ῬΙοιηθηΐ 1ὰ Ῥγοιηϊόγο γᾶς ἀἰἴη τϑᾶρα σὨγό(ζϊοη, σοηηὰ 

υβαυ οὶ ρδΓ Τογία ]]ίθη (0) ογαΐξίοπο, Χχν, οἱ 1)6 767ιιτι., χ), 

ἀ6 ὈΓΙΘΓ ἃ ἴα ἰΓοϊδ᾽ὸ 6 ἤΘΌΓΘΟ, ἃ 18 οἰχί τη οἱ ἃ ἃ πϑθυνυϊὸσηθ. 

ὃ ΧΙᾺῚ. ΓΙ ἘΠΘΗΑΆΙΒΤΙΕ. --- [,65 Ὀδρίϊσόβ 5615 οηΐ 16 ἀγοῖὶΐ 

ἀ6 γΓθοθυ ΙΓ 1 ἢ ΙΒ 116 (Ιχ, ὅ. Οἵ. ΦΌδστιν, 1 Αροὶ., τιχνι, 1). 

Μαὶῖϑ 11] οδί αυθϑίίοη α᾽ δυςῃαγίβϑίϊα ἃ ἀθὰχ δηάγοϊ(5 αἰΠ6έ- 

Γοηΐβ ἀς6]ὰ Ποοίγίηε (ς. ΙΧ-χ οἱ ς. χιν-χΥυὴ οἱ ο᾽δδί πη ροϊηΐ 

ἀὀ]ϊοδλί ἀθ ἀόξογγλίηθι 16 56η5 ῥγόςϊβ ἀ6 ςὁ πηοί ἀδΔη5 8 

Ῥϑηδβόσ ἀο 1 ἐογίνδϊῃ. 

Αὐχ σμδριηίγζοβ ΧΙΥ οἱ χν δα β᾽ρ ῃηϊβοδίίοη ἢ θϑδί ρᾶ5 ἀου- 

ίδυ56. [4 Ποοίγιπα ρῥγϑϑογὶΐ (6 ἰθηΐγ 16 ἀϊτηδηςῇῆθ 165 

855} υ] 65 ἀ6 σγόζ 6η5 δυ ΧΑ 61165 5δηΐ ὁ (1 ἃ σοηϑ88- 

ογό '᾽πη6 ἀδϑβοσιρίϊοη 85562 ὀΐθηαπο ἃ ἰᾳ ἤη ἀ6 58 ὈΓΟΠλΙ ΓΘ 

ΘΡΟΙ]ορΊσ (ς. υχνπ). [.8 Γόαηΐοη 5'ουνΓο, ἀ ἀργὸ 1ὰ δία ας, 

ῬᾶΓ 18 Τοοηΐδβϑϑίοῃ 465 ρμόςμόβ ; 6116 ἃ ροὺῦγ οὈ͵θί ῬΧΎΓΌΡΓΘ 

ἄς ςὐὀ]όδγου 1ὰ γαοίΐοη ἀὰὰ ρδίη, δὴ Γοηάδηΐ ργᾶςθϑβ; 0116 

δϑί ργόβδι αός ῥδ. Ὧ65 ὀνδαπθ5 οἱ 465 ἀϊαογθβ ἀοηΐ 18 ἴοῃο- 

ΤἸΟῺ ΒΘΙΌ]6 ὀΐγε ἀθ6 ριδίϊα οι ουχ- δ Π165 18 ἰγδςοίϊ 

ἄι ραΐῃ. (δα ἀδύηϊου ροϊηΐ γοβϑοῦί ἀσς ]|ὰ Ἰἰαίϊβοη α65 

σΠδρίίΓο5 ΧΙΥ͂ ἃ χΥ : Οπμοϊδιβϑδαζ:υοιιδ αοπς εἶ685 ὀυδῃηιι68. 

1,4 ἴγαοίϊΐοῃ ἀὰ ραϑΐη αἰηϑὶ ςὐὀϊόργόο οϑί ᾳυδὶῆθο ἃ ἰγο δ 

ΓΟΡΓΙΒ565 ἀ6 ϑδουϊῆςθ, θυσία, αἱ πος οἰζαίίοη 46 Μδ]ΔΟἢΪο, 

{ἰγόθ΄ ἀ ὯΠ ρᾶβ5ϑᾶρε οὐ 16 ρχορῃόίε ογϊζίᾳιο 165 ἀόΐξδαυςδβ 

ΡΗγβδίαιοβ ἀ65 υἱοί θ5 οἴογίοβ. ρδγ 165 ργόξγοβ 1015, 

ἱτηρ],.αυθ απὰ τα 5δοιϊῆοθ οδϑί Ὀΐθῃ γόθὶ]ὶ, ποῆ 5111Ρ0]6- 

τηϑηΐ τηγϑίϊαυθ, οησοΥΘ 411} ἀοἶνα ὄΐγα ρα Γ ΡΔΓ 165 ἀΪδρο- 

ΘΙ ΟΠ 5 ΓΟΥΔ165 ἀ65 ςἢγό(ζϊοηξβ. 1)6 τηόχηθσ, ἰὰ Γόςοῃο!]  δίϊ οἢ 

ἀθ65 ϑῃηθΐ5, ργοϑουιία ρδι 1 Εναηριϊο (Μάττη, ν, 29-24), 

Ρτόςδαο ὰη γνόγὶ84}0]6 βδογιῆςθ. [,ἃ ἔγαοίίοη ἀὰ ραΐῃ δϑβί ἰςὶ 

{γὸθ οογίαϊηοιηθηΐ ἰὰ ἰἰϊαγρία ουςδαγιϑίίααα (ὗὐὟΒΤΙΝ, 



ΧΗΙ͂ν ΙΝΤΠΟΌΟσΤΙΟΝ 

Πὲὶαϊ., 28; 110, 117. --- ΙΒένεε, αν. Ἀαεγ., ΕΥ̓, 11, δ; 18,1, 

--- ΟἸΕΜΕΝΊ, ϑέγογιαίζοδ, Υ, 14, 136. --- ΤΕΚτύμμεν, Ααυ. 

ἤια., ὃ; Ααυ. Μίαγε., 1Π|,22.. 

Μαδ15 165 σμδρ ίΓ65 Χιν οἵ χν αα Ἰὰα διααςομβὸ ἢ6 ἀοπηρηί 

δυσαη6 ἀσβοσιρίϊοη ἀὰ τἰΐθ δοσοιρ}}} ἀ8Δη5 1᾿ 5561} 0]66 ; 1] 

οϑί δϑυ]οηηθηΐί ἀόθίρηό ρᾶΓ 1 ΟΧΡΙΓΟσϑίο ΒΟΙΏΙ ΔΙῸ ἀθ 

« ἔγδοίΐοη ἀὰ ρϑΐῃ » 58η5 τηδηίζοη ἀὰ νὴ οὐ ἀὰ ςΔ8]͵ς6. 1,8 

ἀοβοσγὶρίίοη ἀὰ γἰΐα δοσοιρ)]} δὰ σου 5. ἀἃ 50 υνίςθ Θὰ ςἢδ8- 

γδίϊα 6 6 56 ἰγουγογαὶ  - 6116 ρΡ85 Δχ σμδριἰγΓοϑιχ οἷχ αἱ 

ςσοπἰϊοηηρηίΐ ᾿᾿πομοέό ἀ6 ρΙϊόγος ουα  ἢαΙ 5.141165 

11 σοηνιθηΐ ἀ6 γθιηδύαθοῦ ἰουΐ α᾽αροιὰ ᾽Δηδ]ορίθα ἀθ 

(65 ῥγίόγος ἄγος 165 ὈΧΓΪὸγο 5. ρδι ἰ654161165 οἡ βδαηῃοί ῆδιὶί 

1605 Γθρᾶβ ςἢ62Ζ 165 {ἰ|ἴ5. Τοιί ὰὴ Γἰία6] ὀΐαι!ἱ οι ρ] ογό, 6 ἢ 

Ιςγδὸ], ροὺυγ]ὰ θέπόοαϊοίϊοι 465 ἃ] ποη 5 οἱ ἀἃὰ ΓΘΡδ85 : {Γὸβ 

ΒΙΏΡ]6, ΡΟΣ ἀ65 γΓορᾶϑβ Οὐ 1 ΠΔ1Γ65 5011 1ὰ ργόβίαοηςς αἱ 

σἤϑῇ ἀ6 [Ἀγ211]]16 ; ἢ ρθὰ ρ]05 ἐΐοηαα, ΡΟυΓ 165 {ΓΟ ΓΟΡΔ5 

ἀὰ βαρ Ρδΐ οἵ ρου 6 Γαραβ ἀὰ 501Γ ἰὰ ν61}]6 (65 ρΊδηα 65 

Γὀίθ5 ; σοπηρ! από οηἤη ἀθ6 σΠδηΐβ, 46 ρβϑαιτηοβ, 46 γογβοίβ 

οἱ ἀβ Γόροῃϑβ αἱ ϑι πδηΐβ, ΡΟῸΪ 16 Γορὰβ5 ρᾶϑςδ]. Μα!β ἰοι- 

ἸουΓ5 16 ἤογδὰ 46 Ϊᾶ οὐγότηοηϊοα Γόπ]46 ἀΔῃ5 ἅη6 Ὀόηὀαϊς- 

ἰίοη οἱ ὑηθ6 ἔγδοίϊοη ἀὰ ραΐῃ, ἀαὴ5 ὑπα Ὀέπέόάαϊοϊϊοη ἀπ 

ςα]ς6, ΡγΓοηοῃοόθϑ 5005 [ΟΥΠΊΟ α᾽ δΔοί!ο ἀ6 ρ᾽ Γἂςο5, ἄνθος (685 

ἰοῦ θ5 οἱ ἀθ5. οχριθϑϑίοηβ ααϊ ΓΔρΡΡΟΙ]οηΐ ἡ τηϑὶηΐβ 

οηάγοϊίβ 165 ἰου65 οἱ 105 χρυ ϑϑίοηβ (65 ρυ]όγος σας Π8-. 

γΙβίϊαιοϑ: 

Βόπέάϊεςϊοπ ἀμ ραίη : 5015 ἰοιό, ὁ ϑείβποαγ ποίγο Ὀϊδα, τοὶ 

ἀ6 ᾽υπίνοσβ, ααἱ [815 βογίϊγ [6 βαϊη ἀθ 1ὰ ἴθγγα. 
Βόπέαϊοτϊοη ἀπ νίη : 5οΪ5]οὰχό, ὁ ϑεϊρηθαγ ηοίγα ὨΙδα, τοὶ ἀθ 

᾿ση νοΓβ, 4] ἃ8 ογόέ 16 ἔγαϊί ἀδ Ἰὰ νίσῃθ. 

Εῃ ρόῃόγαϊ, 65 ὈΥ]ὸΓθ5 586 θουηθηΐ ἃ Γϑιηθγοῖογ θα ΡΟῸΓ 

16 ἀοῃ πηδίόγὶο] 46 ἰὰ πουττγίίατο, ΟἸο]α 65 ΡΥϊέγθ5 γδϑ- 

ΡὈἰΓοηΐ Ρ]05 α᾽ ὀϊόναϊίοῃ τηο018]6 : 



.ἘΓΘΟΗΑΕΙΞΤΙΕ ΧΙΥ͂ 

5018 ἰοιιό, ὁ Εἴδγηθὶ, γοὶ ἀθ ᾿᾿ὰηΐνογθ, αὐἱ πουγγὶβ ἰ6 τηοπάθ 

ΘΠΤΙΘΥ ΡῈΓ ἴα Ὀοπίέ, δὴ ἰουΐα σγᾶςθ οἴ τηϊβόσσογάθ. 1] ἀοπηθ 16 
Ῥαΐη ἃ ἰουίο ςΠαΐγ, --- ἨἈέροῃβ : (δύ 88 πιϊβότισοσγάς αϑί ἐζοσ- 
Ὠ6]16, 

Ου δἤςοτα: 

Α 

ΝΟὺΒ (6 ΓΟΠΊΘΥΟΙΟη5, ὁ Εἴργη6), ποίγα Ὀίοθα, ἀθ ἐς αὰδ ἴὰ ἃ5 

ἀοῃῃπέ ἃ Ππο5 ρὸγοβ ἢ ῬδΥ5 βρϑοίθυχ, ΟΧαῈ15 οἱ τηϑρηϊῆααθ. 

δε τὸ αυρ, ὁ Εἴογποὶ, ποῖσε Ὀίῖθα, ἰὰ ποὺ 85 σοηα 115 ΠΟΓΒ 

ἀε ᾿Εσγρίεα εἰ ἀέ]ντέβ ἀθ 1ὰ Τ᾿ ΔΊ50ὴ ἀ θβοίανδρϑ. 
Ῥουγ ἴοη αἰϊΐδησθ απὸ ἴὰ ἃ5 τηηγαιιόβ ἀδη5 ποΐγο σῃ ΙΓ, ΡΟῸΓ 

ἴα [Οἱ αὰαθ ἰὰ Ποιὰ 5 ἃ5 οηδβοϊρῃηέο, ΡΟῸΓ (65 σοιη τη ἀθηγθηΐβ απ 6 
ἴὰ Πποῖι5 ἃ5 ἃ πΠῃηοποόβ, ΡΟῸΓ ἰὰ νίβ αὰἂθ ἴὰ που 85 ἀοῃπηέθδ ΡδΓ. ἴᾶ 
στὰς εἱ ίὰ τηϊβόσισογάθ. 

] ΩὟ ἃ ρΡᾶ5 ἀα ἀουΐο α1ὁ σο5 ὈΓΪ γος Π6 δοϊοηΐ ἰγὸβ 

δῃηοσίοσηησδ, αὐδιηΐ ὀϊέ σοηβογυόοβ ἀδπ5 1ὸ Τ᾽ αἰξό 65 Βεγα- 

καοίῃ ἀα Ταϊνιιαί. ὰ πχοΐϊηβ 16 σοὴ5 ρόηὀγδ), ’ὰ ἰοηδὶό 

ἀο5 οταΐβοῃϑ, ἰὰ γἱΐο Τοηἀδιηθηίαὶ, ἀοϊνοη ΠΟοῸ5 Γοργόβθῃη- 

ἰ0Ὑ 5562 Ὀίϑθη ἰὰ οἰρηῃϊῆοαί:οη το] ρίθαθο ἀθς γορᾶ5 οἢῃ6Ζ 

165 Δυϊ[5 δι ἰοῃ1ρ5 ἀκα «5: 5- ἢ τ ἰδί, ἀὸς απο 165 οηΐου- 

Γαὶϊί ἀ᾽αη ρΡθὰ ἄς βοϊοπηἶϊίό, Γἰοη σοηςοἱί ἰΓὸ ὈΐΘἢ ΠΟΙ Π6 

ἃ Ρὺ᾽ 56 ἔαΐγο 1᾿Ἰπηϑογίίοη ἀα ͵ὰ Ἰἰἰαγρὶο οας ἢ δΙβίϊα 6 ΘῸΓ 

(6116 ἀ65 ΓΟρδ5 αἰ 5, (65 ποίϊοηβ ργόϊ τ παἶτοβ γοηἀγοηΐί 

ῬΙ| 5 οἸ]αῖγος 165 ἀΐνουβοβ ἰῃόογὶ θ5. ἀιχα 6116 5 ργίοηΐ 165 

ὈΠΑΡΙΓΟ5 τχ οἰχ 4616 δ ίααςσξὰ. 

Οογίαϊηϑ. οὐ τἰαᾳτιοὸ ΟὈὐβογνθηΐ αὰὸ 16 Οἢγὶϑί αγναὶϊί ἀ 

βοινοηΐ ρῥγαίΐα ποῦ 1 δᾶρ 701 νοὸς 565 αἰεί ρ]65, ἔδῖτο 18 

Γγαςίϊοη ἀὰ ραΐῃ, 6 Υ τηρίίδηΐ 58η5 ἀοιιίθ ἀη ἰ0η, ἈΠ 

δοσίο, ὰη6 ἔδςοη ἄς ζαΐγο (ΜΑΤΤ., χιν, 19 ; χυ, 356) ααἱ ἀναὶΐ 

ἀὐ ργοάαΐτα 6 γἷνα ᾿τπηργοϑϑίοη, ραΐθααὰθ ς᾽ 65 ἃ 1 ἔγδο- 

ἰἴοη ἀὰ ραΐῃ ἀκ 165 ἀϊδοῖρ]θ5 ἃ ΕἸηπηδβ Γοσοη Πυγοηΐ 

όφιι5 Τοβϑαβοῖτό (6, χχιν, 358). Π,65 ργθιηΐοσβ οῃγόξζίοηβ, 



ΧΗΩΝῚ ᾿ς ἸΝΤΒΟΒΙΓΟΤΙΟΝ 

ἴοι [πἀόο-ςγόζ᾽6η5, οἠηΐ ἀὰ ἰΓΔηΒρογίογ ᾿᾿υδᾶρα ἀ6 Ἰοὰ ΓΒ 

ῬὈΓΙὸγο5. ἰγδαϊ το 61105 αὺχ ΓΟρᾶ5 4115 ργοηδίθηΐ 6 ἢ 

ΠολΙ, 6 ἀοἤοΓα πιόσηρ 66 8 ςὐϊό γαϊζοη δυς 8 Γ15- 

ἰ(ἰχὰθ. Οη δὴ γοῦνα 165 ἰγᾶοθβ, δοῖϊῖ ἀδῆϑ 165 τθρὰβ ἀθ5 

ῬΓΘΠλΪοΥ5. σὨγό 65 δργὸβ 16 Ῥοηίϊθοδίο (Α ςέἕδ68, τι, 40-47), 

501( ἀδΔῃ5 ἰᾶ γδοίίοῃ ἀὰ ραΐηῃ ἰδϊΐθ ρᾷι βαϊηί δ] Ἰογβδαυ ἃ 

1]ὰ ἤη ἀθ6 1ᾶ ἰοτηρόϊζο, ργδομδηίΐί 16 σουγδρθ διχ τηδίο]οίβ οἵ 

ΔῸΧ ρδΐθηβ ἀὁ ]᾿θϑηΐουγαρθ, 1] ργοηᾶ ἀὰ ρδϑΐη, γοηάδηΐί 

σΓᾶἂςο5 ἃ Ὠίοα, 16 γοιῃηρὶ οἱ 56 τηϑί ἃ ᾿πδηροΥ (Ασέο8, ΧΧΥῚΙ, 

99-96,..ὄ ΠΠΠ δο 0] 6 ἀοης 40᾽}} γΥ δἷἱΐ οὰ “62 165 ῬὈΓΘΙΉΪΟΓΒ 

σἢγὀ 165 ἀὯ65 γορᾶ5 ργοργοιηθηί α1ΐ5, αὐδηΐ ὰἢ σαγδοίογο 

ΓΟΙρΊΘυχ, δυϊίο οἱ ργοϊοηροηηθηΐ ἀ65 αθ5ᾶρ65 7015. 1 Δ ]- 

(6 5΄ 6 βδοίδιϊί ρουί-όίγε Ἰηϊγοαπϊία ἃ Φόζιθδ] θη), ΡΔΓ 

βαϊΐία ἀ6 Ἰἃ οοπεϊηπηδυίό 465 ὈΪ6η5 ργδίϊαυόθ ἀδῃ5 16 ρΓθ- 

ΙἷΟΓ πούδὰ ἀα σοηγνογίϊβ, οἱ 6116 586 βογαὶϊί ὀΐζθρηάπο εἰ ρόηόῤ- 

1] 566 ἀδη5 1 Ἐ6]1156. δυϊνδηΐ 165 οὐ ἰἰᾳπθ5 ςδἰ μοϊία65, 

σοητὴα Μ. [,Δἄρ}2Ζ6, (65 ΓΟΡδ5 δυϊδίθηΐ σιιϑὶςίό, ἃ οδίό 

οἵ οὴ ἀδῆουβ ἀθ 11ηϑύϊζας 9 ουςπαγίϑίϊαθο ; σαϊνδηί 165 

ογιἰα 65 Γαί οἢ 8] 5ἴθς, σοσήτηθ Μ. δρί (8, σ65 Γθρᾶ5, 585 

ΓΔΡΡοτί ανὸς 165 ςὀγόγχηοῃ Ἱθϑ ρᾶϑοδ]θβ ηἱ νὸς 8 τηοτί 46 

όδι5, δυγδίοηί σοηδίϊίό 14 Οὐδ ῥα] να, 16 ροϊηΐ ἀ6 

ἀόρατγί οἵ σοπληθ 16 ρῥΓομ ΟΣ δίδαθ α᾽ ὀνοϊ υἱἱοὴ ἀ6 1 1η5{ϊ- 

(αἰτίου οι αι δίϊαπο. Ὁαοὶ α}} ὁ 5οὶί 465 σοῃο] 5105 

ἐἰγάοβ ἀ6 1 ὀχ βίθηςε ἀὸ οο5. γδρδϑ 56ι:η}-ΠἰτυΥρία 165, πΠοὰΒ 

οἢ ροπβδέδογίοηβ 1ὰ ἀδβογρίίΐίοη σχἰΐαθ}]6 ἀδὴβ 165 Ἑοἢδ- 

Οἰγ65 τχ οἵ χ. ΟἹ β᾽ Θχρ]αιϊογαὶί δἰ δὶ 16 τόδ] βτὴθ ἀ6 σοῦ- 

ἰδ 05 ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΏΒ: μετὰ τὸ ἐμπλησθῆνα!, αργδ 5 δΥγὸὁ.ὁΣ ταβ- 

βαϑδὶοδ (χ, 1). 

Ῥοιυι βόαυϊδαηΐο αὰ βοὶῖϊ 16 ἰῃμόογὶ 6 ἀθς γϑρδ8 δϑιηϊ- 

᾿ἰϊαγρίᾳυθϑ, 58η5 δἰίδοθ νὸς 1᾿Θυ βίο, 6116 Π6 Ἰὸνθ 

ροϊηῃί ἰοι(ο5. 1605 ἀἰβὶςου 5. 6 γλότηθ αὰ6 16 Ὀαρίότηθ δϑί 
ἰναὶϊϊὸ οἡ ἄθιυχ δηατγοὶϊε αἰ όγοηϊβ ἀὁ 18 Διδαχή νὰ οἵ ἰχ, 5), 



,ἘΠΟΗΑΒΙΒΤΙΕ ΧΙΝΙΙ͂ 

1] οδί [οσΐ ροβϑὶ]6 αὺθ ρα Βγϑ(16 δοῖἱ αθογάόθ δὴ ἀθιχ 

δηάγοί (5 ἀ6 18 Ποοέγῖπο, ἀἰ ΔΌοΟΓα 6ἢ 58 ρῖδοθ ἡδίιγο!]θ 

δρΓὸβ αα}} ἃ ἐἰό απιοσδίΐοη ἀπ Ὀαρίόμα οἱ ἀθ5 σῇοβξϑβϑβ ςοῆ- 

ΠΟΧΘΟ5 ἃἂϊ. Ὀδρίότηδ ([16π6 οἴ ΡΥ]ὸγθ), β 15 αἱ τ] αγοπχοθηΐ 

ἃ ᾿᾿οσοδδίοη ἀ65 855θ:) ]6θ5 ἀοχῃ] 1.868. 

ΓΔ ΔΙΟρΡ Ια 465 ΓΙ όγο5 ἀς 1ὰ δοοέγϊηθ ἄνθος 165 ῥὈγὸγ6 5 

46 Ὀόπόὀαϊοίΐοη ἀ65 Γαρδϑβ 1υἱῖ5 ηΘϑδί ροϊηξ τῇ δυραμπηθηΐί 

αόςϊ51} σοῃηίγα 16 οαγαςοίόσο δας μαῦιϑίϊαθ ἀ65 ὈΓἱόγοβ, [,65 

7 ἀδο-ογόξθη5 πη οηΐ ροϊηΐ δρδηδοηηό ἃ Ὧπ σοὰρ [65 

ῬΓαίϊίᾳιθϑβ ἀς 18 το] ρίοη 7αΐνο, εὐ 1ὰ ςοηηδίβϑδηςθ 406 

ΠΟῈ5 Δ ΟΩ5 ἀ6 8 γΓαοίΐϊοη ἀὰὶ Ρραΐῃ Τοἢ62Ζ 165 Δ }15, που 5 

ΘΙ ΡΟ ἤοΓα ἀόβοῦγπηδὶβ ἀθ σΠογο ΠΟ, ἃ ἰουίθ ἔοτοο .η6 5ἱρηϊ- 

Βοαίϊοη δυςομαγίβίϊαιιθ ἃ ἀ65 ἔαϊΐ5 σοϊηπηθ οο]αΐ 46 βαϊηΐ 

Ῥδι], τηδηροδηΐ ἄνθος 165 τηδίθ]οίβ αρτὸβ 1Π6 ργϊόγα ἀ᾽δο- 

ἰἴοη ἀ6 σγᾶςσθβ οὐ σοιηπ16 1ἃ ἰ80]6 σοΙ Δ 11η6 465 ΡΓΘΙΛΪΟΥΒ 

σοηνογίϊ5 ἀ6 Φόγυπαϊοιμ. Μαὶβ 11] ΩΗὟ ἃ διισυῃθ Γδῖβοῃ ἀ6 

ΡΘΏΒΟΥ αὑ6, ἀὲβ 16 ἀόδθαίΐ 46 164 σοπχηληδαίό οὨγό(ζ, ΘΠΠ6, 

11 δἱΐ δὰ βόραγαίζοη Ἴσοπηρ]δΐα οηΐίγο 1 δα σ μαγίϑίϊο οἱ 16 

ΓΟρα5. 11 οοί ἰηδηϊθηΐ ρΥΓΟΌΔΌ]6 αὰ6 165 Οογίηἰ 65 

Π᾽νδίθηΐ ρᾶᾷ5 οηἰϊὀγοηθηΐ ἱηπονό θη δρρογίδηΐ ἀθ ]8 

ΠΟΌΓΓΪ ΓΘ ΔῈ Χ ΓΟ 5 Θυςαγίϑίία θα απὸ βαϊηΐ Ῥδὺ] 

οηΐθηα ΓΙΏΘΉΘΥ ἃ ρ᾽υ5 ἀ6 ἀόσδηςα οἱ ἀδ γἱραθυτῦ (1 ΟοΥ., 

χι, 17-94), Μδτηδ 51 Ἰ'οη δατηρίΐ ατι6 16 γτθρᾶ5 οἱ 184 ςὐὀ]όνγα- 

ἰοῦ ἀ6 1 Οὐπα οηΐ ςο5586 ρσθϑαῖα ἱπγιηαϊδίοτηθηΐ α᾽ {γα 

Ἰοϊπίβ, 11 Υ ἃ ἰουΐ ἴθ ἀθ ΒΌΡΡΟΒΟΥ α6 165 ὈΓΪόγοβ οἱ 168 
Ὀόπόαϊς(] 05 γί 61165 ἀθ5 γαρὰβ 1υϊ5, ἰγὸβ ραγίϊς]] Γ6- 

πηθηΐ ς61165 ἀ65 Γορὰβ βαρ αδί,.αιιθβ οἱ ἀὰ ΒΟΌΡΟΥ ρᾶδ506Δ], 

ομΐ ἰηβρίγό 165 ἱτηργονβϑαίΐοηβ ἀοῃΐ ϑ᾽᾿ δεςοιηρδρηδίί 18 

ςὀ]όνγαίίοη ἀθ 1 δι υ ϑίϊθ, 11 ΗὟ ἃ σίθη ἀθ βυγρσοηδηί, 

δὶ 165 ΓΙ γθ 5 ἀ6]ὰ δοοίγίπο ϑοηΐ νγϑὶτηθηΐ ΘΠ (1 1165, 

ἃ “6 4αυ᾿6}165 ἰγδῆϊβθϑδοηΐ τη6 ρᾶγϑθηΐό ἄνθς ]᾽ θη 56ΊΠ ὉΪ6 

Θυςοϊορίαι 465 Γ6Ρ85 ΓΟ] ΙρΊΘΧχ σΠ62Ζ 165 {π|ἴ5. 



ΧΙΥ͂ΠΙ ΓΝΤΠΟΌΙΠᾺΠΤΙΟΝ 

Βοϑίο ἃ γόγ! ἔθου 16 σαγδοίὀγο ΘΠ ΪΘί]απ16 ἀ6 σ65 ργ γος, 

Οἡ πο βαυγαϊ οχίσοῦ αὖὐὺγ ΓΘη ΟΠ ΓΓΟΥ ὯΠη6 ρΓόοςσϊδίοη ἀ6 Δη- 

θ8ρε αἱ Π6 5'᾽ ορίἰοηΐ αὐα᾽δὰ ΡΥΧ α᾽αη Ιοηρ ἀὀνϑ]ορροπγθηΐ 

οί ρᾶγ ᾿᾽δ 8] γ56 τη αἰϊθιι56 465 σοησοορίβ οὐ σ᾽ Θ [ΟΓΤΩΘ ὉΠῸ 

ἀοοίγίηθ. 65 {γΓο15 Ὀυϊ ὸγο5 σοηΐθημιοβ ἀδῃ5 1605 ςῃαριίγος 

ιχ οἰ χ, 18 ΡὈΓΘηλ ΓΟ ἃ ΡΙΌΡΟΘ ἀὰ οαϊΐςο, γοηᾶ ρστὰσθς ἃ 

Ὠΐϊοι « Ρουγ ]ὰ βϑαϊηίθ νυἱρηθ ἀθ αν βοὴ ϑογυϊίθυγ ». 

ΓΡΟΧρυθϑϑίοη ΘΙ ὈΔΓΓΆ556 ὈΘΔΌΘΟΌΘΡ 165 σοϊηϊηθηίαίθγβ : 

ἀὀξίρησ-- 6116 ΤΕΡΊΠ156 ἀὰ ΟὨγχὶϑί (Τἰρβίαβ), οὰ 16 ΟἸχυϊϑέ 

1α1-τηῦτηθ, ου 16 Μοϑϑῖο (ϑρι{84), οὰ 16 βδδὴρ ἀὰ Οἢτγὶϑί 

(ΕἸ ΚῚ 2 ρίίο ἀογηϊὸγο ᾿ἰηἰογργόίαϊζ. οη ἃ ρουγ 6116 Ἰ᾽απίο- 

γίό ἀ6 ΟἸ ὀπγοηΐ α᾽ΑἸοχδηάγιο (Οὐδ αἴνο8 βαϊυσέων, 29) οἱ 

αἀ Οτρὸηθ (ον. πὶ Χπια., νι, 2". ΟἸὀϊηρηΐ ἀ᾽ ΑἸοχδηαγὶο 

αἰϊί ἃ ς6 5υ}]6ὲ : Οὗτος Χριστὸς ὃ τὸν οἶνον τὸ αἷμα τῆς ἀμπέλου τῆς 

Δαυίδ, ἐχγέας ἡμῶν ἐπὶ τὰς τετρωμένας ψυχάς. Εν]ἀοιηπχοηΐ ἰη5ρ]- 

τόρ ἀθ 18 ργίὀσα }αἶνθ, ᾿᾿οχργοδϑίοη ἃ ὈΓΪ5 ΠΠ 56η5 Τη65518- 

Πίᾳαθ ρδγ 1᾽δἀ]οηςσίίοη ἀὰ ποηλ ἀο Πανὶ, τηδὶβ ρϑαί- Γο 

5δ8δη5 Γανὰ  ἀη6 βἰρηϊβοαδίίοη ρβοϊυστηθηΐ ργόςϊβο οἱ 

γρουτουβοιηθηΐ ἀόίογιηϊηέθ ἃ 1᾿Θϑργὶὶ ἀ65 οἠγόζ6η58. 

(οροπηάδηΐ 6116 οοηἰίοηΐ Ὧἢ ΓΑΡΡΟΪ ἀἴππη6 ρογβροοίϊνθ 

Ἰοβαηβίασο (Φεαν, χυ, 1-10Ὶ, οἱ 6116 ᾿πρ] 6 ἢ Γαρροχί 

νὸς 65 5-Οἢ τ]ϑί ἰγὸβ ΒΠΏΡ16 οἱ ἰγὸβ ἴδς]θ ἃ σοῃοθυ οἱ Γ 

ἄδη5 16 οδἂ5 ἀὯη6 ῥγΪόσγο δα μαγ βίαιος ῥ᾽ αἰδί ὀϊγδηρα 
ἄδηϑ 16 οἂὰβ αἀ᾽.η βἰ πῆρ ργόϊα δ ἃ ὰἢ ΓΘ6ΡΔ8. 

ΓΡοχριθϑϑίοη ἀ6 ποιγγιέιγο οἱ ἀθ δοΐβϑβοπ βριγιζιοίο, 

οι] ογόα ἄδῃ5 ἰδ ἰγοϊβδί 6 ρου] 6 (Χ, ὃ, πνευματιχὴν τροφὴν, 

χαὶ ποτόν) ΡΘαΐ ἃ 18 ΓἹΡΊΙΘΌΥ 5᾽ οηἰθηαγο ἀ65 ἀοη5 ϑριΓ1{π6]5 

--- ζωή, γνῶσις --- Ργοα αἰΐβ ΟΠ 62 16 σῃγό(] 6 η ΡδΓ 16 ρδΐ ἢ ΓοΟΙΡα 

ΓΧ, 3), Ππηᾶαὶβδ δ᾽ οηΐθηα ρ]ι5 παίυγο]]θιηθηΐ ἀο θυ ςΠ8- 

τἰϑίϊο, ἀ6 τηόπηα απὸ βαϊηΐ δὰ], ἀγαηΐ ραυ] ὁ ἀθ πουγιϊαγα 

οἱ ἀο Ροΐβϑοη βρὶ τ 61165 ἀοηπηόοβ δὰχ ἰογδόϊ65 ἀδηβ 16 

αἀἐδογί, 5 ΘΙΏΡΓΘ556 ἄο6 ΤΑΡΡο]οῦ αὰθ 16 Οἢγίβί ὀΐαϊ 1 γος ῆο 



μ᾿ ἘΓΘΗΑΒΙΘΤΙΕ ΧΙΙΧ 

ἀ6 184ᾳ1.06]]6 5᾽ ἀὀρδῃςῃαϊί 18 ΒΟΌΓΟΘ Υἱνύ6 (ἢ δὲ πέτρα ἣν ὁ Χριστός, 

Ι ΟὐοΥ., χ, 3-4., 

Π ϑογαϊί ἀ.ηθ ογἰτἴα 6 Ὀΐθη Ὀογηόθ ἀο 5 ΒΠΥΡΠΟΥΒΟΥ 50 

16 γαρροῦί 465 ργϊὸγθϑ. ἀθ ἰὰ διὠμασβὲ ἄνθος 165 ὈΧΥ ὁ γο5 

7υϊνο5. Νοὺδ ἄνοηϑβ Ἰηαγασό ρ]115 μαὰΐ (Ρ. ΧΧχΧντὴ) ΘΓ δηᾶ- 

Ἰορίο ἄγνος ρ] υβίοαγϑα σμδριίγο5 ἀὰ απαίΓί ηγ6 ὀνδηρ ]ο. θ 65 

ΓΔρΡΡΟΥΙΐβ5 δὶ ὀΐγοιβ βϑιρροθοηΐί ὑπὸ οογίαϊης Ἰἀθης 6 46 

ςοηςθρί Τοἢ62 165 δυυίου δ, αυδηί ἁ 16 ΤΠ] ΔΏϊΟΓΟ (6 σΟΠΟΘΥΟΙΓ 

16 πουγγίίαγα οἱ 1ὰ Ὀοΐβδβοῃ βρὶγίΐ 6116, οἱ ἰὶ ΗὟ ἃ ρᾶὰβ 

α᾽ πόδι ἰαἰίοη, 62 5βδίϊηΐ ϑθδη, συγ ]ὰα πδίιγο γα πο βουηοθηΐ 

ουςδαγβίίᾳπο ἀ6 οοἰΐα ΠουΓΓ ΓΟ. 

[ἃ κἱρ ηϊδοδίϊοη ουςαγίϑίίϊαθια 405 ῥγυϊόγοβ ἀο ]1ὰ δὲίαα- 

οἰιὸ, αὰχ σὨδριί 65 ΙΧ οἱ χ, 6 56120]6 ρὰβ5 ἅυοὶγ αϊΐ ἀο 

ἀουΐο ἀδΔη5 ἰὰ ἰγααϊζίοη οσμγόϊζϊοηηθ. 1,605 Οομϑέϊξἐι ἐϊολι8 

αροϑίοζϊψιιο8 165 οηΐ αἱ ]δόοβ. δὴ 165 σγοιηδηϊαδηί, οἱ 105 

Γοϊοιι 65 απ 61165 Υ οηἱ ἀρρογίόοβ οἠηΐ ἰοίοθϑ ροὺϊ ΟΡ]οΐ 

ἄἀκσ ἀοῃηοῦ ρῖυ ἀ6 τοϊϊοῖ ἃ 16 ἀοεοίγ 6 Θας αγι βίΐαπο, 

ΙΔ 4..6116 αναὶί ρυὶβ ἄδηβ 11ηἴογνα]α ρ]ὰ5 ἀσ φγόοϊβίοηῃ ; 

ΓηαΪ5 165 γοίους ῃθβ βοηΐ ἰοπίοβ ἀαη5 ἰὰ σης Ἰορίαπι ἄθς 

ΟΓΓ ἃ]65 ΟΥ̓ ΡΊΏ8105 (Οοπϑδέ. αροϑδί., νι, ςἢ. 25-26). [,ἃ 

πόςοσϑιίό ἀκα ΓοΙδηΐθι, ἀ8η5 1Π6 ΠΟΙ ΡΙ]αἰίοη ἀ ἃ τγὉ 516ς]α, 

ἀδ5 ὈΧΎᾺΙόγο 5 ἀα 15" δ᾽ ὸο]ο, ΡΟΤ 105 δοσοῦάογ ἃ 18 ἰομ δ] ὁ ἀο 

Ιὰ ᾿᾿ταγρῖα οὐςμαι βία αο, ΠῚ] 1 66 οἱ ἀόνο]ορρόο αὰ σου Γ5 

ἄς ἰγοΐβ δἰὰς]οβ ἡ θδη]όνο γίθη ας Ἰἰοὰ σαγαςίὁΓ6 ὈΓΟΡΙῸ ἃτχ 

ΡΓΙὸΓΟ5 6 14 δὲααοσβὸ, 

[,65 ΡΥΙόγους ἀ65 σὨΔΡΙ(ΓΘΒ5 ΙΧ οἱ χ, θῇ ἰουία Ὠγροίόβο, 

Ὧ6 ἀοπηρηΐ ρὰ5 ἃη6 ἀοδβογὶρίίΐοη σοιηρ]ὸόΐο ἀὰ τὶία σαΐνὶ 

ἀδῃβ 1ἴὰ οεὐϊόνγαίίοη ἀθ 1ὰ (ὐῃο. ΓΙ ὈΧΡΓΟΘΒΘΙΟἢ περὶ τοῦ 
χλάσματος 501 Ὁ]0 ΒΌΡΡΟΒΟΙ αἴ6 ἴα ραΐη οϑδί ἀό]ὰ γοῃρα, 

απὸ 1οὸ ργόβι ἀοηΐ ἀο 1᾿Α55οιὴ Ὁ] 66 οσὨΓέ([6Πὴ6 ἃ ἀἐ]ὰ ρΡοποηςό 

588 ΡΓΟΌΓΘ ΡῥΓόσγα δυςῃδαγίβίίαιιθ. « [μὸ5. ἔου 165 απα 18 

Ποοίγίπε (65 αρόίγε8 Ποὰ5 ἀοηηςρ ἡ ηΐ ΔΟΞΟ]ππηοηΐ τίθη 
ῬΕΒΕΘ ΔΡΟΘΤΟΙΙΟΘΕΒ, ἴ } 



Ἰ, ΙΝΤΠΟΡΟῸΌΟΤΙΟΝ 

ἀ᾽ οἠῆςἶ61]. ΠῚ ΗἾΥ ἀναὶϊΐ ρᾶ5 δῆςοῦβ 46 [ὉΥπ.11165 Θυο ΙΓ δ(1- 

4165 δὶ 115 5]ὁς]6, 11] ΩὟ ἄναϊΐ απαὐὰη [Ὠόηηο ἃ Ρ6ὰ ῥΓὸδβ 

ὉΠῚΓΟΓΙ6, 50 Ὑ ἰθα06] 1 οΒΠοἰδηΐ ᾿Ιρτον ϑαὶί, 065 γιὸ γΓθ5 

ἰουΐοας γόαϊόδ5 σοϊηπλθ ς61]65-εἰ η6 Ρουνοηΐ ὀίγο αὰ6 ἀ65 

ΠΟΙ ΡΟΝ τ 005 ὈγΓϊγόος » (Ὠύσμεϑονε, Ββιι(ἰοἰϊη ογϊέϊᾳιια, 

1887, ν. 363). (εἰία ΠΠογίό ἀ᾽841|10Γ65 οχρ]ίααο 18 ἀϊβόγοηςσθ 

αα ἰοῃ, 46 5ΐγ]ο οἱ ἀ6 γὶίμο] ααΐ 56 {ᾺΓουγ 6 ἢ ΓΘ ΠΟΒ ΤΙ]ΟΓ- 

σοϑῖχ ἄς ἰαὰ δίααοξμὸ, οἱ 1ὰ Ἰοηραθ ῥυϊὸγο οὐς θαι δίϊαᾳ 6 

γοργοάπϊία ρᾶι (]έόμηοηΐ ἀὸ οσηο (1 ΟτῈμΜ., 590-61 ; οἔ. 

ὌΎΘΗΕΒΝΕ, Ογιίσίποϑβ αἰ οἰ οσμγόξϊοη, 3) ὁα, 1903, Ρ. 50) εἴ 

ααϊ ἢ᾽ἃ Ραᾳ5 0 905 ρα556 ἀδηβ 165 1ἰ{πγρίὶθς οἱῆς 61165. 

(οροηάδῃηΐ ἰςοὶ, σομη πα ἀδῃ5 1 ὀρϊίγα ἀθ βαϊηΐ Ῥαϊτὶ διιχ 

(οὐ το 5, ΠΥ ἃ ἀπ δοιιςὶ ν 510]6 ἀς Ἰἰτ]6Γ 14 ΠΙρογίό 

ἀο5 σγόξζϊ οη5 ἀ8Δῃ5 1 ΟΧΡΓΘΘ5ΙΟ ρα Ὀ]ίααο αἀ6 Θὰ Γ5 δοηΐί]- 

τηοηΐδ. [ἃ δίας πὸ ἰοηὰ ἃ 1 ΟηΓΟΥΠΟΥΓ ἀδ 5 616 ἰογπιι]ο, 

οἱ 6 οοηςῤάο συ διιχ ρΙορῃόίοβ, Ρίοη δοογόα 6. ΠΟΙ ΠΊ6 

(615, } ἜΧΟΓοΪςΘ ἀ6 615 σἢ Δ 115 Π105 ἀΔη5 1᾿45561} Ὁ]66 ΟἹΟἢδ- 

Γἰβίϊααο (χ, 7). 

ΓΙ ΟὈδουγίίό ἀο5 σμαρὶ 65 τχ οἱ Χ Ὧ6 ρούπχοί ρ5 ἀθ αἶγα 

ΔΎ. ἈΘΘΌΓΘΗςΘ ἃ 4806] τηομηθηΐ ἀα Ϊᾶ οςὐϊόντγαίίοη 56 ῥὑγο- 

ποῃςδίθηΐ 165 γόος : ρουϊ-ὀΐγο ἀνδηΐ 1ὰ ρυϊόσα ουςδᾶ- 

γἰδίίαπο ἀὰ ρῥγόβι ἀθηΐ, 16 Ἰηοΐ χλάσμα ρουνδηΐ 5 οηἰο ηαΓ6 

αὰ ραΐῃ σοῃδίἀὀγό σοιηπιθ ἀσνδηΐί ὀΐγα γοιῆριι, τηδὶβ Ρ]85 

ΡΓΙΟΡΔΟΌΪοΙηθηΐ ἀργὸβ. [,ἃ ἰγοϊδίὀμησ ῥγὸγα (Χ) δοδαὶἐ πῃ 6 

δεοίοη ἀθ σγᾶςθβ δργὸβ 1ὰ αἀἰβίγι αζίοη ἀ6ς5 ὀϊόμηθηίβ. σοη- 

βϑδογόβ. ὈΙν Υ5 ᾿παΐς65 τποπίγοηίΐ απ 1ᾶ ΡΓΪόγα ἀπ σΠδρῚ γα 

Χ ἃ 5801 ὑ'π6 ρογίαΓ δίῃ οἱ 486 16 γογϑοί ἅ βογαὶϊΐ ἁ ἴοῃ- 

αΓθ ἄγνος 16 ργόςὀαθηΐ ροὺγ οὈίθηϊγ ὰἢ ρδιδ]] σα ἰγὸσ 

βαι 5 [α]ϑδαηΐί ἀνος 165 ρυἱὸ γος ργόοδαρηίΐοβ (οἴ, νοη ἀοΓ ΘΟΙΤΖ, 

Γαβ αοδεΐ ἴπ ον" αοἰἐοδέοη ΟἈΥἰβέοπβοϊέ, Ρ. 211 οἱ δαΐν., 

οἱ 991). 

[6 γογϑεΐ χ, θ, σοοπίϊοηΐ ἀο5 ὀχοϊδιηδίίοηβ Εἰ ὰγρίᾳιο5 



ω ἘΓΘΗΆΒΙΘΤΙΕ Ἢ 

85562Ζ τηγϑίόγὶ 565. Εδας-1} Υ νοΐ" ἀ65 διηοῦςοβ α᾽ ΠΥ Π65 

οἱ ἀ6 ρϑϑαυτηθ8 αἱ ὀἰδϊοηΐ σμδητϊόβ οὐ γός {65 ἃ 15 ϑόσὴ Ὀ]66 

σῃγός] ηη6 2 ϑοηί-61165 δ ρί οηθηΐ ἀσϑί ηόθϑ ἃ ὀΐγα αἰίθ5 

ἃ Ἠδαΐθ νοΐὶχ ΡδΓ ἰ6 ργόβϑιἀθηΐ ἀ6 18 γόμηϊοῃ, οἱ σομηπη6 16 

γόβίἀυ ἀ6 ῥρβϑδυπηθ5 οἱ α᾽ γιηηθδ δύδηί ἐϊό δὴ τιϑδᾶρὸ ργέ- 

ςὀἀοιητησηΐ (οἴ. νοη ἀογ ἀο1,,Χ,Ζ, Οαντδρο οἰἰό, οἱ ΤΑΎΠΟΒ, 

Ἴδε ἰεαομῖπο οὗ ἐπα ἐιυοείυα Αγροϑδέϊοβ, ἡ. 11). Ῥαυΐ-ὀΐγο 

δοηΐ-61]1605 ϑτρὶθιηοηΐ ἀὯ65 δααϊίὶομβ ἰαγάϊνοβ, ἀομῃί ]ἰὰ 

ΒΌΡΡΓΘΒΘΙΟΩ η6 σαῖι56 Δ Οη6 Ἰδοῦηθ (ὨΥΟ6 5). 

Ο᾽ εϑἱ ἃ ἀδθϑϑοίη ατὸῷ ἤοὰ5 ἀνοῃβ ηέρ]ρέ ἀ6 ἔαϊγα δῃίγου 

ἰοὶ ἀθ5 ἀϊβεου 5510}5 ἀ6 αἀόΐ811] ἀοῃηξ 65 οὐ! α)ο5 ἀρυδβοηί 

ῬουΓ ὁάϊῇογ Ἰοὺ συϑίόμηθϑ. Αἰηβὶ, ρ81 ΟΧΘΙΏΡ]Ο, ᾿ΘΧρΥθ5- 

5ΙΟΏ μετὰ τὸ ἐμπλησθῆναι (Χ, 1), ργόΐα δαιτὶ Γδ]οιηθηί 5οϊΐ ἃ 

14 ἰμβόοτία ἀαἀα Ἰ᾽ᾶραρο Ἰοϊηίε ἃ 1 συ ςαγιϑίΐθ, δοιϊέ ἃ ἰὰ 

ἰῃόογϊθ ἀθ5. ταρᾶβ δοιῃϊ- "Ἰὰγρία τος ϑδῃ5 δἰΐίδοῃα ἃ 1᾽᾿6ὰ- 

σμδγ βίο. Μ815 16 γόδ] ἰβϑῆο α6 1 βχρίϑϑίοη ροιγγαϊί ἰγὸβ 

ὈΐΘη Θ᾽ ΔΡΡΙ] απ οΓ ἃ 1ὰ Γόσορίϊοη 46] σα ΒΥ] 5.16, ΠΟΘ ΓΙ ΓΘ 

βρ᾿ Γι 6116, [,65 Οοπϑβίϊειξϊλογιβ αροϑδβέοἰἴφιι68 ΘᾺ οἠηἱ [αϊί 18 

ἰγαηϑροϑιίίο ἀΔῃ5 ὌΧ Γοϑϑίοη ρο]ὰ5 ἴδας ἀ6 μετὰ δὲ τὴν 

μετάληψιν. 

Γιὰ τηοσί ἀὰ ΘΟ ρ ΘΟ͵ ἡ οσἱ ροϊηί θη ΟΠ 66, 5] Π0η ἀδη 8 

᾿ΟΧΡΓΘβϑίοη βυιο]ίαὰς ἀ6 νἱρης ἀρ θανἹα, ἰδηα 15 αα6 

βαϊηΐ Ῥδὰὺ] ὀϊδὈ}1 16 γδρρογέ ἸἊ ῬΙὰ5 ὀϊγοϊἐ οαίγα Ἰὰς Βδ- 

Γἰϑίϊα οἱ ᾿᾿δῆηοηςο αἀ6 ἃ τηογί ἀἃ οί ηθυΣ (1 ΟΟΥ., χι, 2θ). 

Α ΤϑΙ ΓΑ ΟΥ ΘηΠη ἴὰ δ᾽ 5 ἢ] Ποδίίοη ἀα 1 πηϊἰ6 6ος] 5185- 

ἰίᾳχαα πὶ 56 ἔαϊξ Ἰουν ἀδῃ5 1᾿α]  ὁροῦίς ουσμπαγβίίααο, [ἃ 

Ροιδόθ οϑί ἀὐὀ]ὰ 48Δη5 βαϊηί Ραμ], 7 ΟοΥ., χ, 17: ὅτι εἷς ἄρτος, 
ἐν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πᾶντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέλομεν, 

Οπ ρϑυΐ Γαρρσοςμοιῦ οα ἰοχία 46 05 Ρ:1ὸΓ6 5. (Ιχ, 4 οἷ χ, ὃ). 

Π Δ} 18 δοοίγίπο, 1] 5Ὑ α͵οαία 1᾿ἸΔέο οςοῃαίοϊορίαμπο ἀπ 

ΓοΟΥΔΌΠ16 Οἷιϊ 56 σοη βου ηθγα 1 αηἰ(ό, 1, ἐχχλη σία ᾽ 65Γ ατ6 ἰἃ 

ΡΓόΐδαςο α6 ]ὰ βασιλείχ (χ, 9). 



πΤ ΙΝΤΒΟΒΘΌΟΘΤΙΟΝ 

Ε. νον βῬεῃ ὅοιτΖ, )κα8 Οοδοὲ ἱπ ἀδν αοἰοδίοη ΟἈγιβίεπβοῖζ, 
Ιοἰρχὶρ, 1901 (ϑατίουΐ ράρε5 207-220, ; Τἰβδεμρεδεῖς ιτπὰ Αδεπά- 
ηιαλιϑοοδοῖα ἱπ ἀοΥ αἰϊομ τι δε σῆθα πὰ πὶ ΟΕΥ οΥδολίδολεν 

Κίγοϊο, Τιοϊρχίσ, 1905 (Τ αΐο τ. ὕπί., Ν. Εἰ, ΧΙΝ, 2 δ.) - 

ΠΒΕν 5, [Ππἰογϑμομποοα σΖΥ ίάαςσμο, ἀδη5 Ζεὶϊξϑελτίξε ΓΤ 
ποιιϊοϑἰαγιοπεϊομο ΨΥ ἰϑϑθηβομαᾷί, 1904, Ρ. Τά 58αῖν. οἱ δγίϊς]θ 

Επιομαγιϑίϊο ἀδη5 Ηοαϊ- Επουκιοραοαϊο ξὰγν ργοίοϑίαπίϊϑομπε 16ο- 

ἰοσίο, Ν, ». 563; --- Κ. ΟΟΕΤΖ, Φίε Αὐεπαπιαλίϑίγαρσε ἵπ ἸἈΥΕΥ 

σοϑοκιομεϊομοα Επίιοϊεκίαπιο, Τιεῖρχὶρ, 1904, Ρ. 12..-136.0. -- 

ὟΝ. Β. ΕΚΑΝΚΙΆΝυ, Τὸ φαγὶν ἘΕἰπομαγὶδί, Τιοημάτοβ, 1902. -- 

ΓΑΡΕυΖΕ, ΠΤ Επεμαγιβεϊο οἱ 1685 οραβ σονιηιιη8 468 Παδῖο8 ἀατι8 

ἴα Πιααςμὰ (Ερυϊο αἀο ᾿ΟΥϊοπέ ολγέξζϊοη, 1902, Ρ. 339-959). - 

ΦΡΙΤΤΑ, Ζιγ Οεδβολίοκές τπαὰ Γιιϊογαίΐιν ἀ68 Ὀτολγιβεοπξιηιϑβ, 

Θαοἰίηραε, 1893,.1, Ρ. 205. -- ΘΟΗΕΙΜΊΚΕΒ, Θίε ΕἸοπιοπέε ἀδΥ 

Επιεμαγιδεϊο πὶ ἀδὴ ογϑίοη ἀγοὶ Ψακγυιπαογίοη, Μάγνοηςθ, 1903. 

.--- Αά. ϑτπύσκμανν, δὲο ἀορσεοπιοατὶ Οπγιβδιϊ ἱπ ἀον μεϊϊίσει 

Επιομπατὶϑίϊο, Νίεηπο, Μαυοσ, 1905. -- Φ. Ε΄. Καλτινο, ΤῈ Ασαρο 

απα {πο Επιμαγὶδὶ ἴπ ἐπα οαγὶψ ΟἈΏΥοκ, Τιοηάτοβ, 1901. -- 

Α. ΑΝΡΕΒΒΕΝ, Πα98 Αδοπανιακὶ ἱπ ἄδηὴ ξιοοὶ ογϑίεπ Ψαλκγλιη- 

ἀογίου παὸῖ Οιγίβεις, 1904. -- Ρ. ΒΑΤΙΕΕΟΙ, 1 Επιοπανιδεϊα 

(2: οότίες ἀε5 Εἕμαθβ ἀ᾽ ἰβίοῖγε οὲ 46 ἐμόοϊορίε᾽ ροϑίἐϊ06), 1906. --- 

Ρ. ΒΑΤΙΕΕΟΙ, ΤΆ φαρο, ἀκη5 Εἰμαάε8 αἰ ἰϑίοῖγε ἐὲ ας Ἰβμέοϊοσὶα 

ροϑβὶξϊυο, Ῥατὶβ, 1902. -- Εὐνκ, ΤΡΑραρο ἄδῃβ ρδυϊ α’ Ἀϊϑβί. 

οοοἰόειαϑβίϊχιιο, 1903, ρ. 5-23. --- ΒΑΒΑΤΙΕΒ, 1.α Πϊααςκὸ, Ρ. 100 εἱ 

δεῖν. (ἃ ςΟμ ΒΘ] ΤΟΥ ροὰγ 165 Γαρροτίβ ἄνθο 165 ργὶὸγθβ }α|ν65). --- 

ΤΖαΑσρυϊεκ. 1ὰ Ποείγῖπο εἶθ5 ἄοιιχο αροΐγ88 οἱ 8685 δηϑοὶπθηιονίϑ, 

Ρ. 200-215. --- Ατρ. ΝΥ νϑοηςξ, ΠῈν 1βαδυνίονπίδϑοιε Ἅ αἰηιυια ἷν 

βοίποη μαρφαάίδεμοι Βεβριπαπαςπεοὶίίοεπ, 1, 1880. --- Μ. ΒΟΉΝ ΑΒ, 

Τγαὶϊό (ρος Βογακοῖικ αὐ Τ᾽ αἰγιια αἀὁ “όγιιδαϊο)ι, 1, ῬάΑΓΙδ5, 1871. 

.-- Μιςῇ. ὅϑάοηβ, ἀεσδεοίδιομ αοΥ ]εγαασίϊίοπ, Ῥταραοθ, 1898. -α 

(. ΒΟΡΕΝΘΟΗΑΤΖ, Κἰγομιίοπα Ὑογξζαϑϑιπρ ΕΥ̓͂ κειζίσοι ἁπμάθη, 

Ετίαηρσοη, 1748. --- ΤΟΟΕ5, δυίϊοϊθ αἰ δεπάπιακὶ, Ηεαϊ- Επουκῖο- 

ραραϊο Γὰν ρτοΐεϑί. ΤΓπεοίοσὶθ, Ι, ἀδ; εἱ ἀδῃ5 ἰὸ πηδηγθ σγϑοιο]], 

ΧΙ, 671, ἀτίϊο!α Δ168586, ΔΓ ΚΑΤΤΕΝΒΌΒΟΗ. 
ι 

ΧΙ. ΠΕ ΜΙΝΙΒΤΕΒΕ ΡῈ ΤᾺ ΡΆΠΟΙΕ. --- ΠέἸὰ δὰ σου Γ5 (6 

Τ1ηϑἰΓαςίίοη πλογα]ο, ἀδη5 ἰὰ ρ θιλϊογο ραγίίο, 16 ϑιαασαοβὸ 

αγαὶϊ( ργοίοβϑό αἢο γόηόγζαί,οηῃ ΡΑΥ ΓΙ Ο]]ἸΓΟ ΡΟῈΤ σοὰχ αα] 



ΓΕ ΜΙΝΙΒΤΗ͂ΠΕ ΠῈ 1 ΡΆΠΟΙΗΣ Κῇ1 

ροτίθηΐ 18 Ῥ8Γ0]6 α6 Ὀ ἴδιι, --- λαλοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ (ΙΥ͂, 

1), - οἱ αι} ααί ΒοΠΟΥΟΙ σομλη6 16 ϑείρησοαγ. Μδηϊ[ο5- 

ἰοιηθηί, ἀ6 ἰου 165 βούγίςθς σοηζόγαηΐ ἀθς Ποηηθ 85 ἀ8Δῃ8 

14 οοτημη αηδυίό ςὨτό(ζϊηη6, σ6]ὶ ἀθδ ᾿᾿Θηποϊρηθηγοηΐ οἱ 

ἀυ ρΡ]ὰ5 σγδηὰ ργοϑίϊρο. θονδηΐ χα ροβϑῦ, 485 18 {Γοϊδί γὴ 6 

ραγίϊθ, 1Ίὰ αἰδοῖ ριηα Ἰηἰόγίθαγο ἀ65 σοιηπηιηδιἐόβ. οσἢγέ- 

ἰ(ἰ6 65, ᾿᾿δπίθαϊ ἀ6 1ὰ δίααςπὰ σοτηπηοης6 Ρδ᾽ ὁπ ΓΟ 

165 τηϊηϊϑίγος 46 18 ρᾶγοΐο. 

Π γΥ ἃ, βυϊνδηί ἰὰ δ ιααοσϊὸ, ἰΓο1]5 βογίθϑβ 46 1η1η δῖ Γο5. ἀ6 

Ια Ῥϑγοῖΐθ, ᾳὰϊ γόροηαοηῃϊ οχϑδοίοηθηΐ διιχ οαἰόβρογὶθβ δἱ 

ησίζοτηοηΐ ὀΐζα Ὁ] 165 ρδι βαϊηΐ δὰ] : ργοηγὶγοσηθηΐ 6465 

δρὺΐγοβ, ἀδιχί τηθηοηΐ 465 ργορῃὸϊζος, (τοδί τπησηγθηΐ ἀ65 

ἀοςίου δ (1 Οογὶπέμιοηδ, χα, 28). ϑαϊηΐ Ῥδμ], ἀΔῃ5 [|65 

νογϑοίς σα ϊνδηΐς, ὁ ὉΠ ὁ ΘΏΓΟΓΟ α᾽δυαίγ65 ἀοῃβ ΒρΊΓΙΐ6]15, 

[815 ααὶ Π6 5ο 1 Ὀ]Θηΐ Ρρ85 ΔΎΟ" σοηϊότγό ἀΔῃ5 165 σοτηπλὰ- 

ἡδαίός στό ΘΠη65 1η6 δ᾽ (ὰδίίοη ρῥτἰν!] ὀρ]ός, Εὴ ἰουί οᾶ5, 

Ια ᾿οςείγῖπα Ἀ6 τήθης] οὴΠη6 α06 165 ἰγο015 οαϊόρογ!ο5 ἀς ρογ- 

ΒΟΠΏΔΡΟΒ ἰ6 Ρ].5 Δηςἰ ΘΠ ηοιηθηΐ οἰ 16 Ρ᾽ 5 αἰ νου βο] ]  γθηΐί 

(ΟΠ ΠῈ5 ἀδΔη5 [᾿ἘρΊ|156. 

1, σἀγαο(ὀγιϑίίααθ ρσόμόγαϊθ ἀ6 ς65 ρῥτόαϊοσαίουγΓδ, ς᾽ οί 

4115 βδοηί 1{{Πηόγαηΐβ, ρθδαθιθ ἰου)]οῦ 5 θη νογᾶρα. 115 

οἰγου]οηΐ ἀ6 Υ1}16 δὴ ψ1]16, 46 σ ΟῸρΡΟο Θἢ σΊΟῸΡΘΟ, Π᾽ υδιΐ 

σἤδιροΘ ἀ᾽ πιο 6 σοιηπηπηϑιιίό, χη81]5 αἀ6 1 ἘΡ]156. δητ το, 

Ὧ6 ΓΟΙΩΡ] ἰσϑδηΐ η11|116 ρατί ἀπὸ Γομοίΐοη ἀθ ρουνογηοπγοηΐί, 

Δρρδιίδιβϑϑδδηΐ, ρυ]5 γοραγίδηϊ δργὸβ ἢ βό]ουῦ οτα δῖγο- 

Ἰηθηΐ 5562 οσουτί. 15 δοηΐ μαζὶ 165 6 1565 ἂἢ 16 η 

γινγαηί, 4} βαρρὶόθ ἃ οὐ 41}} ροαίΐί ἰθῸΓ ἸὩΔΏΘΜΌΟΥ 46 

σομόπβίοη θὴ ᾿᾿ΑΌσθησο αἰ αη0 ἰόγαγοῃΐο βο] ἀοιηθηΐ σοη5- 

(τόρ. ΓΘ διίοποχηΐο οϑί οοπιρὀΐο. Αὐἀσαῃ Θαρόγ θα 

Ὧ6 65 φδηνοΐθ. [{θχογοίσα ἀοὸ Ἰογ5. σΠαγβιηθ5. οὐὖὐ ἀ0η85 

βρί γἰζαοῖς, σα τ ἃ 165 δοογόαϊ(ο᾽ σοι ἰὸ5 δηγνουόβ ἀ6 

Ὀίοπ. 



εν ΙΝΤΠΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

1. Τὸς αρόΐγος (ἰθηηθηΐ 16 ΡΥ Ϊο Γαηρ Ῥδγπιΐὶ 1685 

ΤΙ ηΪϑίγος ἀ6 18 ΡΆΓΟΪ]6. 1,605 Αοέοβ 68 αρόίγοβ (Χπι, 1-9) 

ΠοΠγΘηΐ οἶηα ΡΟΓΒΟΠΏΔΡΘ5, 6η τόσ θηςο ἃ ΑἸἰϊοςοἢ 6, ἰοὰ 5 

ΡΓορμδόϊζος οἱ ἀοςίοιγβ, οἱ ταοοηξοηΐ σοτῃ πΠθηΐ, 15 ΡΔΓ ἴα 

Θϑαϊη - Εσρυγιί,}}5 σμοϊοίγοηΐ ἀθιχ ἀμ ἴΓ6 οὺχ ΡουΓ ᾿᾿ΘΌνΓΘ 

ϑδρόςϊδ]θ ἀ6 1ὰ ρτγέαϊοδίϊοῃ (χατήγγελλον τὸν λόγον, ΧΙΠ, 9). 

ΤΙ, « αἀρόϊζϑθ» οϑί ρᾶσγ ἀδῃηϊίίοη 11 τ 55] ΟΠ δῖσο ; 1] 7ουϊί 

βουγοηίΐί ἀ65 σΠδ δ 65 ΡΥ  σ] 1 γ5 ἀ65 ργορῃὸοξζοβ οὐ ἀθ5 

ἀϊάδϑβοδ]θς: τηδὶβ οα αὰἱ οσοηδίϊζιθ ᾿᾿ἀρϑίγο, ο᾽οδί αα}} 

Ροβϑὸᾶβ δὴ ῥΙΌΡΓΘ πη ἀοη 5 Γ 6] ααἱ 16 αὶξ σοηηδὶίγα 

ΡΟῸΓ ἢ τὴ 155] ΟΠ ΔΙ1Γ6 δυίογὶϑό 46 θα. [6 ΠοΙΌΤΟ ἀ65 

« δρόίγ65 » ἀ8Δη5 1 Ἔρ7 56 ῥυἰτα να δὲ ἄοης 1ΠΠ1τηϊίό ; 1] 

ΠΟΙΆ ΡΥΘἢα 165 « Πουζοα » οἱ οἢ οὔτε ἰὰ ἔοι] ἀ65 δἀρόίγοϑ- 

ΤῊ 55] ΟΠ Ὡ81Γ65, ἀπόστολοι πάντες, αἱ ρατοουγοηΐ 165 Ερ] 1565 

(1 ΟοΥ̓͂., χΧν, ὃ, ἢ, [615 Απαγοηϊοβ οἱ Δι η1845 ααἱ σοηί 

σοηδ ἀὀγόδβ οφηίγα ἰου5]65 δρόζγοθδ, -- ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις 

(Ποπι., ΧΥῚ, 1). 

[ἃ Πιαασβὰὸ 6 ἀξβηϊί ρᾶ5 Ἰ᾿ ἀρόΐίγε ἃ ἀ65 οσῃτέϊζϊοη5 ααυὶ 

16 ςοηηαϊβϑθηίΐί μίθη, πη8ὶ5 γο]νοπχθηΐ ἃ 1᾿δοςσιιθῖ}] απὶ ἀοὶέ 

Ιὰϊ ὀΐγο πηόηδρό, 6116 ογϑίὀπχαί 56, ἢ Ἂἢ ροίϊΐ σοάθ 85562Ζ 

56ς, 1᾿ΘΏΒΘΙ,Ρ]6 465 ρΓδίίϊαιι65 ααὶτοϑϑογίοηίϊ αἀ6 1 νἱ6 οἱ ἀθ5 

ΟΟΌΥΓΘ5 46 δαϊηΐ Βα]. 1 ῷδροέξΓγο ἀοἱί δίγο τος σοτγη6 16 56]- 

σΏΘΟΥ (ὲά.. χι, 4). Μαΐς, ἀα τηότηο αἰι6 βϑαϊηΐ δὰ] ἃ αὖ 56 

αἀὐὀναίίγα σοηίΓα ἀθ5 δρίγος ἀθ οοηίγοθδηᾶαθ(11 ΟοΥ., χη), ’ὰ 

οοίγίπο οϑὶ ΟὈ]ρόθ αθ ἀόὀτηϑαθοΥ 165 Ἰη{Γ5 οἰ 165 ΠΠΔΙ]ὰ- 

85 ααΐ Θηγδηϊγαϊοηΐ νο]οη 16 785 16 ταὶ ηϊσίόγο ἂς 18 ρΆΓΟΪΘ. 

ὕπο ργόβοιηρίϊοη ἀςδ [αιιϑϑδοίό σοηίσγα ἰουΐί ρῥγέαϊςσαίσιγ 

᾿ἰπόταηί, νοΐ ἀθ οςα 4}}} οηβοίσηθ δαἰγοηηθηΐ 46 η6 ἴαϊί 

]ὰ οοεΐγὶπο αὁ5 αοιι σα αρόξγοβ (Π)ϊα., χι, 1-2. - Οἵ, 

ΟοΥ., χι, 3-4, Π παν, 10:1 ΡΊΙΈΚΒΕ, πὶ 1; ΙαΝ ΟΕ, ΕρΆ., 

Ιχ, 1), Οη νοϊΐ ροϊηάζγα ἰςοὶ Π᾿ΔΡΡΘ] ἃ ἰὰ ἰγδαϊίϊοη. [,8 πόςθ5- 

βἰίό ἀ'θῃ δρρϑίοὺ ἃ 18 ἰγαάϊίϊοη ἔοτγίϊ ῆογα 46 ρ᾽ὰ5 θη ρ]υ85 



ΚΕ ΜΙΝΙΒΤΗ͂ΠΕ ΠΕ ΤᾺ ΡΑΠΟΙΚΕ εν 

Ια βδοηϊζπηθηΐ ἀ6 Ἰ᾽δυίογ (6 βδρέςϊ8]6 ἀθ65 « θοιζο » (Βλκ- 

ΝΑΒΕ, ΥΠ|, 9; οἱ ἴδιοι ἀπόστολοι, ἐδῖα,, Υ, 9). 

ΓΙ ἢ ἀο5 55) 65 ἔδνογα ]65 ἃ 1᾿ δρόίγο οδί βοὴ ἀόβίηίό- 

γοϑϑοιηθηΐί. Οἡ ᾿ἰὰϊ δρρ]ίααο ἃ 1ὰ Ἰοίίγο 165 γὸρ]ος ἐγασόθα 

ΡΔΙΓ ΨΦόδιυιϑ ἄδηβ 1᾿ὄνδῃ ]θ, --- χατὰ τὸ δόγμα τοῦ εὐχνγελίου, 

(Δέλττη., χ, ὅ-12, 40-42; νῃ, 15-28) ; ἀ6 βογία απ Ἰ᾿αροίγα 

ἄδντα ΥἱΥΓῸ ΡΘΌΨΥΓΘ, 5᾽ 4550] 6 {Γ ἃ ἀη6 νἱθ ουγαηΐο, 580 5 

ἀοΙΘΌΓΟΥ ρῥ᾽τ5 α ὯΠ ἸΟΌΓ οὐ ἀθὰχ ἀδη5 ὯΠ6 σοτητπηδαίό, 

οἵ 5885 6) ΤΟ ΟΙΠΡΟΓίηωσγ, 5] σα ἢ δδί Ὧη6 γαίΐοη ἀ6 ρϑΐη 

ῬΟΌΣ ὑπ6 Ἰουγηόε (Ὠὲα., χι, ὅ-6). Εὐιδὸδα πο 5 οϑί τό πηοΐη 

416 ς6 τηοᾶδ ἀ᾽ Θἀχ᾽δίθηςθ ἃ Ὀδίϑθη ἐΐό ςο] αὶ ἀ65 αρὐίΐγοβ αὐ} 

ΔΡΡΘΙ]Ιο ὀνδηρόϊϊδίος (Ηϊἰδέ. Εςοί., 111, 37; ςἴ. Κ, 10, 2.. 

[6 πιοΐ 46 ψευδοπροφήτης τονϊοηΐ ἀρὰχ ἔοὶς ἀδη5 16 Ποοσέγϊνο 
(χι, 5-6), Ἰὰ οὐ Ἰ'οη 5᾽ δἰίθηαγΓαϊ ἃ Π|Γο, οοχο ἀδὴ5 σδϊηΐ 

Ῥ81}]} (1 ΟοΥ., χι, 13), 16. τηοίΐ ψευδαπόστολος; 1| οδὲ ὀνϊἀφδηΐί 

416 1 αιιίθΓ 56 γΓόΓόγα 1 ρ] οἰ οδηΐ ἃ 1 ὀνδηρὶ!α ἀπ 4116] 

11 δΙργΓυαηίΘ 16 πιοΐ ἀ6 ψευδοπροφήτης (ΜΙΑΤΤ., γππ, 15), 6ἢ 

Τηδιη6 ἰθρ5 416 ἰὰ βδϑηϊτηθηΐ ρόπηόγα] αἱ ἰ5ργα 165 

Γὸρ]ο5 ἱπ᾽ροβόθϑβ διιχ δρόίγοϑβ. 

2. [,65 ργχορπόξοβ βδοῃηΐί 105 ρἷυ ΠΟΙΏΡΓΘΙΧ ρδχτιηὶ 165 

τη ηἰσίγο5 1{᾿ἰπόγδηϊςβ ἀθ ]ὰ ράγοΐα. Εὰ ἰουΐ οᾶ5, οἶοοί διΧ 

Ῥγορμόξζοσς ρῥυἱηοὶ ρα] οηθηΐ απ ᾿᾽ααΐουῦ ἀο 1ὰ οοείγῖγιο 

Θ55Ι61}6 165 Γὸρ]ο5 οἵ 165 ΠΠπη]ἰος ἀ6 Ἰοὰγ ἀςίἰγιό. Π,65 ρτο- 

Ρῃόζος οηΐ 16 ἀοῇ 46 « Ρϑ.ΓΪΟῚ οἢ οϑργὶΐ» (δια... χι, 7), οἵ 

“6 σῃδγίϑιμο 5 ΠΠὶ ἃ 165 ᾿ηγθϑίϊ" αἰ ᾿π Π]Θ 56 ογόα!]ς Θ0Γ 

16ς σῃγόζ: οη5. ἄνθος 1 αρόΐζγο, 115 βογγϑηΐ 46 [οηἀοιηθηΐ ἃ 

1 ἀ18ς6 ἀοηΐ {651:15 6Θϑἱ ἰὰ ρίοσγο δηριϊαῖγο (Κ᾿ } όβίοηϑβ, τι, 

20). ΑΓΙΘΙ 6 οϑρυιί, ο᾽οϑί ΡΑΥΙΟΓ, 5005 ΠἸΠΠ πο ηςα 46 Ὠ΄ῖσδα, 

1η6 ἸΔηρτα 1ηἰ6]}}610]6 δτῖχ Ὠοιῃπηλθ5, αὶ 165 ὀαϊῆρ, ] 65 

ΘΧΒογίθ, 105 σοΟῇ50]6, ἂᾷ ὈΘδοΐη ᾿ΘῸΓ γόνὸοϊθ 165 ἡ ϑίὀγοϑ, 

Γ᾿ οΒπδίοη ἀο 1 Εσρυγῖί ρουΐ 16ἴοΓ 16 ργορῃόίζο ἀδῃ5 Ἰ᾿ Θχίδϑβο, 

Ιὸ ΕἸ ΔΏΘΡΟΓίου α᾽ οἰ Ποιιβίαϑιηθ, 16 ϑαὶϑὶν νἱο]οτητμηθηΐ ἀὰ 



μ.}Ἱ} ΙΝΤΗΠΟΘΓ ΓΟΤΊΟΝ 

Ρεϑβοίΐη ἄς σοπιηλ! αἸἸΟΥ 565 τόνὀ]δίϊ ἢ 5 ; Πγ815 σΟΙΏΓΩ6 6116 

Ὧ6 16 γΓοηᾶ ροϊηΐ οτἀϊηδὶγοηηθηί ρ]οββοαΐθ, 5Θ0η δβργιί 

ἀοἱί Ἰὰὶ ἀρτη  ΌΓΟΓ βουπηὶβ (1 Οογὶπἐμίοηιβ, χὶν ἰοὰΐ ΘΏΤΙΘΓ, 

βρόςϊα]οιηθηί νογϑοίβ 3, 5, 190, 30). 6 βοηΐ ςο5 τηδηϊθϑία- 

ἰἰοη5 ἀ6 [Εβρτγιί ἀα Ὠίου ααὶΐ [οηΐ ἀἶτα ἃ ἰὰ οοίγῖπα αὰ Ὅ ἢ 

Ὧ6 ἀοϊέ ὀριοινοῦ ηἰ ᾿υρ. Γ ἢ ρῥγορβὸϊΐο 505 ροΐηθ ἀθ 

σοτητησθί Γ6 16 ρόοςσ]χό ᾿ἸγΓόχη 5510] (Δὲα., χι, 1). 

ΓΡΟΧΟΟΊ]σηςα ἀὰ τηϊηϊσίὀγο ργορμόζϊαιια 6ϑὲ οαγδοίόγ᾽ 5ό8 

ἀὯη τοί : 165 ῥτορῃόξος βδοηΐ 165 « ργδηδβ ργδίγεβ» 465 

σοπητητπηδυίόβ σός Θηη65 (Π͵α., χπὶ, 3). 5115 πη οηΐ ροϊηΐ 

ἄα Γοποίΐοη ἀκα ρσοινογηριησηί, 115 ἰηἰογνϊοηηθηΐ ἀ8Δη5 165 

Γοποίϊοηβ ἰἰυγρίαι65 ἀὰ σα]ίο : 115 οσἀϊργοηΐ 1 Θυ σΠδΥΪϑί 6, 

115 ᾿πηργον δοηΐ ᾿᾽ αςἰἰοη ἄς ριἂςοβ ααἱ 56 Ργοἤηοηςο δυΐουΓ 

Ὧα 18 [Γαςίοη ἀὰ ραΐη (Πα... χ, 1); 115 Τουγηϊδϑοηΐ [1468] 

ἀὰ πηϊηϊδίδγα σὰγ ἰθαθο] ἀσνγοηί 56 πηοά θ᾽ ο 165 ΤΠ ΘΙ ὈΓῸ5 

ἄς 1ὰ Ὠἰόγαγοῃϊο βόἀθηζαϊγο, Α 1 οσσαβδίοη, 16 ργορῃὸΐβ 

ςγόζ 6 δϑδί γταρργοοῃξ ἀσ 1᾽᾿ αηοΐθῃ μγορβὸία (ϑαη5 ἀουΐο 

ςο]αἱὶ ἀ6 ᾿᾿ΑΠοίθη Τοϑίασηθηΐ), ( α., χι, 11). 

[ἃ τηϊβδϑίοη ἀπ ριορμῃὸία ἐὀΐδηΐ ἀ᾽ ὀα!] ἔρν 165 σοπληγα- 

ηδυίόβ, ῥ᾽ αἰοΐ ααθ ἀὸ 165 [οπάοι, 1] ροαΐ ἀὐγίνου α41}}} 

Β6]ΟΌΓΗΟ 85562 ἸΟΠΡΊΘΙΩΡ5 οἷ πγόϊηο αα}} ἀοτηθαγο μδὈὶ- 

16]]οτηθηΐ ἀαης πῇ οηὐἀγοὶί ()͵α., χιπι, 1). Γ.65 δΒαὺ]ος Ἰαϊ 

αἀοϊνοηΐ ἀ6 1ὰ ΠουΣΓΙΓ οἱ ἀκ Ἰ᾽οηἰγοίοηίὶν (Πὲία., χπι, 1-2), 

ἃ [ογῖὴο ἄἀθς βδυ ρυθηϊίοηβ αἰι᾽Ῥ}} γοςοὶέ οδί ἱηδριγόο βοὶΐ 

ἄθο5. σουζυτηθ5 γόρηδηΐ σἢ62Ζ 165 ραΐδηβ, βδοϊί ἀο ᾿᾿ΑηοΙ ο ἢ 

Τοβίαπηοηΐ, σοι η6 ρου -ὀίΓα 16 {{τὸ 46 ρσγδηα-ργόξζγο ; Οἢ 

ἀοη 6 8 ΡΙορίοα 165 ριὀπχίοθβ 6 ἰουαίο βογίο (ὲιώ., ΧΙΠ, 

9-). 815 ΠΟ η5 ἀΐηα ΡΓΟΡΙοΙηΘηΐ αἀἰία, Γι ἀϑοόζὶϑὴ6 ἀὰ 

Ργορβόίζα π᾿ θϑδί ἀοῆς ρᾶϑβ ςϑ] αἱ αὶ οβϑί ᾿ηροβό ἃ ᾿᾿δροΐτγο; 

Ῥιδομδηί 1 ἀνδηρῖϊο, 1] νἱὶ ἀα Ἰ᾿όνδηρι]α (1 Οον., τχ, 18). 

1,.65 σῖαηαβ ἀνδηΐδροϑ δἰίδοῃόβ ἃ ἰὰ ργοίθϑϑίοη 465 ργο- 

ῥ»μὸίζοβ δὴ ἤγρηΐ Ὀἱοηίοί 16 ροϊηΐ ἀθ τηΐγοὸ ἀος. ἰηἰγὶρδηίβ. 



5 ΜΙΝΙΒΤΗ͂ΠΕ ΡῈ ΤᾺ ΡΑΠΟΙΕ ΚἈ 11 

δϑαϊηΐ Ῥδὶι] αἷΐ βδη5 διῇ θασος αὉ}} ἴδιϊ ὀργοινυοῦ 165 

Ῥτορμὸϊζος (1 Οογ.., χιι, 10; χιν, 290). [,65 Ἰηαϊσαίοη5 αἀα ]8ἃ 

ΤΠ ́ ͵ααςβὸ ἃ ςα 56 δοηΐ ἢ Ροὰ ἱποομόγοηϊξος : Οἡ Π6 ἀοἱΐ 

85 ὄρΓουγνο πἰ 05. Υ ἂἢ ῥτγορῃῤία α ρᾶΓ]6 δῇ δβϑργὶΐ 

(Π)͵ά., χτ, 1); σοροημάδηΐ οομλτπα ἰουί Ὠοιητηθ αὉΪ ΡΔ817]6 

ΟἿ οϑρυϊΐ, οὰ αὰ] ργόξζθηα ῥρῥᾶγὶθὺ δὴ δϑρυϊί, η᾽δδί Ρᾶ5 ὈΓο- 

ῬΒόϊί(ο (δία., χι, 8), 11 ἔδααί Ὀἴθῃ ὀΐα } 1" 465 γὸρ]ο5 ἀ6 αΪ5- 

σογηθιηοηΐ : α) πηδπλθ ργόβοχηρίϊοη ἀ6 αυιϑϑοίὁ αὰἀθ ΡΟῸΓ 

165 δρόίγοϑ, δὶ 16 ργορῃμὸόξε βδηβοῖβηθ διιίγε σῆοβθ 406 1ἃ 

])οοίγιπο (χι, 1-2); --- δ) 186 νγὰϊ ργορῃὸΐε ἀοὶί δνοὶγ 165 

ΤΩ ΟΘῸΓ5 'ἀὰ ΘΟ ΠΘΌΓ, γΥἱνγθ βοίοη 165 δηδοίρηθιηθηίβ αα}} 

ἀοηηα ἃ δυίΓγαϊ (χι, ὃ, 10) ; -- ο) 1] ἀοϊέ ργαίίᾳυογ 16 ἀόβίη- 

ἰόγοϑϑοιηθηΐ, αὐδηΐ ἂὰ Ὀἱοη-ὀΐγθ ῬΟΥΘΟΠΠ6] (χι, 9) οἱ 

ααδηΐί ἃ ̓᾿ΑΓροηίΐί (χι, 12). Οογηῆγα ᾿᾿αροίγο, ααοία δ ἀνος 

Ιχοΐη5 ἀ6 στἰραθραγ, 1] ρῥταίᾳαιθ 1ὰ σἰρ] εϊϊό οἱ 1ὰ ρδὺ- 

νγοίό ρῥγοϑοσίία ρᾶῦ 1 ὄναηρμῖ]α ἀὰ ΘοΙρΏΘΟΓ, κατὰ τὸ δόγμα 

τοῦ εὐαγγελίου (Πῖα., χι, 3). 11 τοσία Ὧη ρΡᾶββᾶρο ἰγὸβ αἰδουίό, 

ΧΙ, 11; νοΟΥ. 18 ποία οὐ απο. 

2. [65 αοοσέοιγϑβ (ἀϊάδϑβοα] 65) δοηΐ τπηϑηϊϊοηηόβ ἀθὺχ 

ἔοϊβ (Πὲ͵α., χιι, 2 οἱ χυ, 1 οἱ 2) ; 115 γϑι ρ] 1556 ηΐ ὑη6 ἴοης- 

ἰ(ἴοὴ ἀ᾽ φηβοϊρῃθοηθηΐ ααἱ, ἃ οσογίδϊ 5 ὀραγάβ, 165 σὑὰρ- 

ῬΓΟΟΠΘ ἀ65 ριορῃόϊζος, ανος Ἰ65411615 115. δοηΐ ϑδουγνθηΐ 

ΠοΙλΠηό5 (Π)ὲα., χν, 2; Αοἰοβ, χτῖι, 1). ΤῸ ὙΓ ἀοη βρὶ γα 6] 

Ιδὰν γϑυΐ ἢ σγδηα ογόαϊέ ατιὸ 6 ρῥβϑοιάο- Βαγμαρθό γοία56 

ἀο ς᾽ αἰ(γἱΡοΓ (ΒΑΚΝΑΒΕ, 1, ὃ; τν, 9). [1 οδϑὲ 85562Ζ αἰ ἢ ς1]6ὸ 

αο οσδγαςίόγι βου ἀδη5 16 ἀό{8}} ἸΙαὰ τ Γοηῃοίϊοη ; 115 ἢ οηΐ ρᾶὰϑ5 

105 οχίαβϑϑ ηἱ 165 ἰγδηθροῦβ ἀὰ ργορῃόία ; 115 οηἱ 1ὰ ἄοῃ 

ἀο Ξεἴθηςο, [65 ἀοςίοιΓο, ὀζαηΐ ἀ65 ρῥγοίοδϑοιυγα, οηΐἱ ἀἃ 

58η5 ἀοιιϊία ρηίΓοῦ ὯἋὁ Ὀοηη6 ὨσαΓΘ 6 ΓδρΡροτΙί ἅγος 165 

δ6η5 συ] {ἰνό5, παῖ ἃι1551 οἡ σοηΠὶί ἄγνος 165 Ἑςῃροῖβ ἀ695 

σοιημη απηατἐόβ οὨγό(ἰΘη 65. [15 οηΐ 5αϊνόςι ατἰιχ ἀροίγοϑ οἱ 

δῖχ ργορῃὸζοβ, ἸθὰΓ Γοηοίίοη ἀ᾽ ΘηβοΙ σ Πομηθηΐ ἡ αγδηΐ ρᾶ5 



ΠΥ ΠῚ ΙΝΤΠΟΌΓΠΟΤΙΟΝ 

ὀό δΔΌϑογθόθ σοσηπηθ ςϑ]] 65 ἀθ5 δρύΐγοϑ οἵ ἀθς ργορῃὸόίας 

ΡὈδὺ 1ὰ Ὠϊόγδαγορϊο βόἀοηίδϊίγο, 115 δα ρϑιϑίθηί ἀπ ἰθρ5 ἀθδ 

Τογία]] ἔθη (126 ργασβογὶρί., τπῈ, α᾽ ΟΥἰσὸπμο (Οοπέγο Οὐοἶβο, 

ΓΥ, 72) οἵ δὴ Ερυρίθ δὶ χΐϊ θὰ ἀὰ 1 516 16 (Εὐβὲβε, ἢ. Ε.. 

Υ1Ι, χχιν, 6). [,6 ἀοςσίθρυγ, ἀδη5 ἴα Πίααοσιὸ, οοἱ ἰγὸς 

οἴπδςοό : 1] ρϑυΐ 5᾽ ὀϊδ ὉΠ1Γ ἃ ἀδπθ 6 ; ἢ 66 ς85 1] γοςοἱΐ 588 

ΠΟΌΡΤΙΓΠΓΘ, τηδὶϑ 1] η᾽θϑδέ ρᾶβ5 αἷἰΐ ατ}} ραυτἰοῖρα δὰχ ρτό- 

ΤηΪς 65. 

δ ΧΙΝ, Τὰ ΗΙΕΒΑΒΟΗΙΕ. --- [ἃ ΠΙόγαγοϊα οόἀδηΐίδιγο οἱ 

Ἰος8]6 οϑί Ἰοϊῃ 46 ἰθηΐγ ἀδη5 1ὰ διααοσξμὰὲ οἱ ἀδΔῃ5 ἰᾶὰ ροηβέ 

ἀς ᾿᾽δυΐθυῦ 16 ῥΪδεοθ απ ἰἸΙοηηθηΐ 165 ρτορμόΐζοα οἵ 165 

διιίγοβ τὶ Ἰσίγος ἀθ 18 ρᾶΓΟ]6. 

Α 18 αϊΈόγροηςες 465 τη] η]ςίγος {ἰηόγδηΐβ, 165 αἱ ρση 8176 5 

Ιοσδιχ ἀθς5 οοτχητη πηδυ.ός ἡ Οηΐ ροϊΪηΐ σἤδγρο ἀ6]ἘΡ]156 

ὉΠΊΎΘΓΒ6]16 ; 115 ϑοηΐ σΠοἰ515 ΡΟΣ ἀΠη6 σομῃητηπηδιίό ἀοηΐ 

115 ἑοπέ ραχγίϊ (ἑαυτοῖς), 

115 ϑοηΐ σῇ ο 515 ρδ} ὀϊθοίί ἢ (χειροτονήσατε), ΙΏ 046 46 ρΓο- 

σὐάδν δχ πουλὶ ηδίίοηβ ἀόὰ 6 υϑᾶρὸ (11 ΟοΥὐ.. νι. 19 ; 

Αοέοδ, Χιν, 28; Ιόανασε, βλιίαα., χ,ἱ; ϑυήνγη., χι, 2; 

Ροῖΐψε., νι, 2). Του 1ἸῈὸ ρσγοὰρο ἀθς Βαὸ]θβ Υ ργϑηῃηὰᾶ ραζί. 

1|5 ϑδοηΐ βϑῃρογάοῃηόδ διιχ τηϊηϊϑίγος ἀθ 1 ρᾶσγο]α ἀοηΐ 

115 βοιῃ Ὀ]Ϊθηΐ ὄὀΐγο δ᾽ ρ᾽οηθηΐ 165 δα ρϑίίαίβ ; αἰ ἀρογα 

ΡοΟυΓ ἰὰ ςὀϊόνγαίϊοη 46 ᾿᾿θυ δι ϑίθ, οἱ 16 ργόβι ἄθησο ἀ65 

δ ϑδϑοιη]όοθς ἀὰ αἰ μηδ Ώς ἢ 6, ΟΔΓ οἶδ ΡΟῸΓΪ ο6]8 41} δαί ἀ65 

ὀνδαιθβ οἱ ἀδθς αἴδογθθ (χειροτονήσατε οὖν); Πγδὶ5 ἰοίο5 165 

δυίγος Τοποίΐοηβ 465 δρόίγοβ, ργορῃὸΐξας οἱ ἀοοσίθυγϑβ, ᾿Θὰν 

Τουθηηθηΐ ἀθ αἀγοϊΐ, θη 1᾿δΌβθησο ἀδ5 χηϊηϊδίγος 46 8 

ρΡΑΥοΐΪθ, 115 6 δοςοιῃρ]ϑϑοηΐ 165 αἰέγοηϊβ τηϊηϊδίόγος 

δι ρΓὸβ 465 Πἀδ]65 (χν, 1). ΟἾδϑί ρουγαιμοὶ 115 ἀοϊνθηΐί ἀυοὶγ 

165 αἰ} {65 ἀ6 ἀοιισοαῖ, 46 αἀὐδπηἰόγοϑϑοσηθηί, οἷς. (χυ, 1); 

115 οηΐ ἀγοὶϊΐ δὶ γΓοϑρθοΐῖ αἰ] Ὁ δοοογάβ δΧ ργορῃὸδίος 

εἰ διχ ἀοοίουδβ, τη815 οθδί Ρ8Γ δηδ]ορίὶθ ἄνθο σουχ-οὶ 



.Α ΗΠΕΒΑΠΟΗΙΕ μΧ 

αὰα ἸῸη ἀέξάαϊί Ἰουγϑ ΟὈ]ρ αίϊοηβ οἱ Ἰθυσβ ὈΥΪν]άρθϑ. 

ΠῚ 6δϑί γοιηδῦα 080]6 4116 16 τηδπλ6 σΠδρ ἐγ ααἱ ἰΓαϊίο ἀ6 

Ιὰ Ηἰόγαγοῃῖθ ]οςα]6 εἰ βέδθηΐξαϊγθ, γοργεηὰ ἅἢ γόβι πηό ἀ65 

ἀοθνοῖ 5 θϑϑϑηίθὶς ἀ65 οσἠγό(ζίθη5 ἃ ]Ἰ᾿όραγαὰ ἀδ65 πὴ5 ἀθξ 

δα Γ65 (ΧΥυ, 3-4). ΟἾδϑί αἂθ 165 ἀνδαμος οἱ ἀΐδογοβ δχϑῖ- 

σοηΐ 0π6 τἡδρὶϑίγδξίυγα τ οΥ8]6 αὐ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰᾶ ςοηηδὶ5- 

58 ῃς6 δὲ 1ὰ 5 Γν ΘΙ ΠΔηςο ἐπάν  46116 465 Πἀὰ]65 γοϊονδηΐ 

ἀὰ ρτουρο. 

ΤΙ οἢ γοἱϊἱΐ δἰ δὶ 1ἃὰ ὨἸ ὀγαγοῃ]ο Ἰοςα]6, ργδξο ἃ Ὄχοσοου οἱ ἃ 

γον ηαϊαυογ ἰουίθϑ 165 Γοηοί0η5 απ ]6 τηϊηϊδίόγο ἀο 18 

ῬΆ͵οΪο, γϑηδηΐ ἃ ἀό[81}}1γ 8 ββοῦα οὴ ἀόβῃόγδηςα 6 πηὶηΐδ-. 

[τότ ἀρ 1ὰα σοηϑβοϊδίϊοῃ, ἀ6 1 α] Βοδίϊζοῃ, ἀθς. τηϊδϑίοηβ, ἀ6 

᾿Ι᾽ρηβοὶρ μοιηθηΐ. 

ἃ ιααοκβὲ Ὧ6 τηθηξίοηηθ 85 165 ργοϑυίγος εἱ Π6 

ἀομηθ δσιηθ Ἰηἀϊοαίΐοη δυΓ 165 ἀγοϊίβ γοβϑροςι5 465 

ὀνόαπθϑ οἱ ἀθς ἀΐδογοϑβ. 

ΟΓ. ἐποοσα 4.ρ0ο6., 11,2; Ερβόδίοηϑβ, τι, 20 οἱ ΠΙ, 5; ΕὔϑῈ8ΒῈΕ, 
ΗἨ. Ε., 11,8; 1Π|1.ᾳ(, ἨξΆΜΑβ, Μαπα., ΧΙ, 50 165 πλοθυγβ ἀὰ 
ν͵ΓΔῚ Ῥτσγορμῃὸόίρ. --- ΓΠΘΗΤΕΟΟΥ, Ε» ιϑβεϊο ἴο [πὸ σαϊαΐ., ἀ" 6ὰ., ». 92 
οἱ ϑδαΐν., γϑηβοϊρῃθιηθηΐβ ργέςϊ ΘΕΧ ΘῸΓ 165 « δρόξγοϑ » ἀ᾽ αρτὰβ 165 
ἰάό65 υἷνα5. --- Πδῃ5 [ὰςῖρη, νοῖγ ᾿᾿ ἰδίοῖτα ἀὰ ρτορβόΐζο Ροσγο- 
Βτηυβ (ΡεογοσοΥῖπιιβ Ῥγοΐοιιβ, ΧΙ 5α]ν.) αὶ Ἔχ ρ] οί 165 ὅς] 565, -- 
νεινειῖ, γιὲὲεγκιπσοη ἀ68 Οδἰδίοβ πὰ αοΥ' ἀδοιβίου, 1899; οἴ. 
ΡΟ. ΡΕ ΓΑΒΒΙΟΙΜΕ, 1νὰ ροϊέδηιίχυιιο απίϊηιοπέαπ δέο σοπίΥ ἴα »ΥῸ- 
»βμόϊξϊο οαἰαϊξίχιο, ἀδῃ5 16 ἤδυιι α᾽ ἰδέ. οἱ αἀο {ἰἰόγταΐ. γοϊοίσιι868, 

{. ΧΙ (1906), Ρ. 97 5αὶν. -- ΤΕνινα, δὲς Οσοπηιοϊπαουογζαβϑιπρ 
Ὧἀο5 ὕὈγολγὶιβίοηζιηιβ, ΗΔ]16, 1880. --- ΗΠ. ὅΟΗΜ, ΑΚἰγοποηγοοξί, 

[,οἰΡΖὶσ, 1882. --- ΗΑτοη, Το ογσαπϊιϑαϊζοηπ οὐ ἐπ 6 φαγὶν εἰγιβέϊατπ 
σμμτοῖ, Οχίοσγα, 1881. -- ΜΙΊΙΟΘΗΙΕΙ.5, 1,685 οὐἱσῖποβ ἀο ᾿᾿ ὁριβεοραΐ, 
1900. ---Φ. Βέντ..Ὲ, 1.68 οὐὶσῖποβ ἀο ᾿ριϑεοραΐ, 1895. --- ΒΑΤΙΕΕΟΙ, 
1,α πἱἰότατοκὶο ρΥἱνξίοο, ἀλὴ5 Ἐκιια68 α᾽ ιἰδίοἷἡε οἱ αὐ ἐμπόοϊοσὶο 
»Ῥοϑβὶζΐυο, 1902, Ρ. 225-275. --- 1,. ΠΌΘΗΕΒΝΕ, Ηἰϑοῖγα ἀποΐθητι α6 

ὑἙΕ ροἰἶδο, 1, 1906, Ρ. 8ι. -ε ΒΑΥΌΕΚΒ, 2ὲς ΨΜογίαβϑδιπρ ἀοΥ Κίγοδο, 
Μαγυθϑηςθ, 1904. ᾿ 
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ΕΣ ΧΥ. ΟΟΝΕΕΒΒΙΟΝ ΡΕῈ5 ΡΕΘΗ 5. --- [ἃ ΠΟηΓοϑϑίοη ἀ65 ρόςῃός. 

οϑί τηϑθηἰ οηηόθ ἀθὰχ οἱ ἀδῃϑ 1ὰ διααςσξιὸ τν, 14 οἱ χιν, 1. 

1 σ᾽ αρσὶί ἀδῃ5 16 ΡυδΙ θ᾽ οᾶ5, ΠΟ αἴ 6 ὈΓΙόΓΟ ρόηόΓαϊρ, 

τηδὶς ἀπ πηα6 ςοηΐοοοίοη ᾿ηαἀϊν. ἀπ6116 [δῖα ἀΔη5 1᾿ΔΘϑο Ὀ]όθ6, 

ἐν ἐχχλησίᾳ, ΠΟΙ ΟΠ Πόσθϑϑαὶ ἀο 18 ΡΟηη6 σοηδοίθηςο οἱ 

ΡΔΓ δυϊία 46 16 θΟ ΠΟ ῥΧΥἱὸγο; οἡ ρϑαΐ 1 ΓδρρΎοσ6᾽ ἀ6 ς6 

α16 αἴξ βαϊηί ΄ἀςσαιι65, ν, 10, ααἱ τηοἱ ὀρ] πγθηΐ 6 Γαρροσγί 

14 σομζαϑϑίοη ἀθ5 ρόο]χόβ οἱ 14 ῥυἱὸγο, 

Οοίία σοηΐοϑϑίοη ἋὯ65 ρόοσμόβ (ἰδοηΐ ὑπ Ρΐδοθ ἄδῃβ ἰδ 

Γὀπηϊο 465 Παὸῤ]ος, οὐ 5 ΟΗἴΓα 1α αἰ ηςῃἢο Ἰὸ δαοσγιῆςο ἰγΓὸς 

ρυγῷ(χιν). Βίορη απ ᾿᾽απίοΓ ἀ6ς5 Οοπϑέϊέιξϊίογιϑ αροϑβίοϊϊ- 

γιυι68 (Υ1], 30) αἱὲ γταγό ἀθ 88 ᾿ἰὰγρὶθ Ἰ᾽δοία ἀ6 ἰὰ σοηΐθ5- 

5ΙΊΟη ἀ65 ρόςμόξβ, 6116 οδέ ἀ6 ργοῃγὸγο πη ρου ίϑησθ ΡΟῸΓ 

σοὶ ἀκα 18 Πιααςξὸ ; Γλ815 1] πο ἀοῃῃθ δισὰηθ ἰηἀϊςαίίοη 

5ρόοϊδ]6 δυῦγὶα αςοη ἀθ ργοςόαου. Αιϑϑὶ 6 ρϑαί-ο ὁ] ῇ 6 Γ 

5. σ65 Τοχίθϑ σι ηθ (Ὠῤογὶθ 5801 165 [οσηθ5 α6 ἃ ρόηϊ- 

ἰοηςο ἀ8Δη5 ᾿᾿δηζίὶααϊίό. 

Ε. ΝΟΝ ΕΒ ἋΟΙ.1Ζ, )α8 σοδοῖ ἱπ αοΥ̓ αοἰοςίοση Οἰιγ βοηθοὶ 

(Τ,εἰρζΖὶρ, 1901), Ρ. 147 οἱ 165. 

ἃ ργόβοηΐο δαϊίοη οϑί ἰαϊία ρουγ]ο ἰοχίθ ρος, ἀ᾽ Αρτὸς 

᾿᾿ὀατϊί]οη οτἰἰίᾳας ἀ6 Εὶ, Χ. Εὐνκ (Ραΐέγοβ αροβίοἰϊοὶ, ΤᾺ η- 

σαα, 1901), οἱ ρουΐγ ᾿᾿ἐογὶἐ ἰαίΐη, α᾽αρτὸς 1᾿ αἸτοη ἀδ 

ΟΠΙ]ΘΟΒί, 5δοὺ5 τόθοσυθ ἀος οὐβογνδίϊοης [δἰΐος ἀδὴς 165 

ηοΐοδ5 οτἰ(ἰαιι65. Γ᾽ δαἀ]οηοίίοη ἀθ οοἰία δηςίθηηθ γογβίοῃ 

δ]] ροῖα ποϊδο]θιηθηΐ 165 ποίθϑ, δυϑδὶ Ὀ16η απὸ ᾿᾽ ϊιμ ἀο 

α᾽ ΘΗ 5ΘΙΔ0]6 501 165 ᾿ηϑ!αἰ10η5 ἀόογ]ίθς ἀΔη5 ἰὰ Πίιααοσβὸ. 

ΗΊΡΡΟΙΥΤΕ ΠΗΕΜ ΜΕΉ. 



ΠΕΤΤΆΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

ΙΝΤΕΟΔΠΙΓΟΤΙΟΝ 

1, ΗΊΒΘΤΟΙΒΕ 0 ΤΕΧΤΕ. - 15 Αναπὲέ ἰα αὀςσοιυογίο α6 

Μφγν Βυυοδηηΐοϑ. -- ΠΔ 5 ἢ ΙΔ Πα βογὶἐ ργογθηδηΐ ἀθ 1᾽8Ὁ- 

Ῥᾶγ6 ἀ6 Οογθίθα (δυ)ουγα᾽ χὰ} ἃ δ58]ηἰ- ῬΡόξζογβ θουγρ) οἱ 

αἀαίδηΐ ἀπ τχ’ οὐ χο δἰὸς]ο, Η προ ΜΕΝΆΔΆΡ, θόηόδαϊςξη ἀὁ 

16 Οοηρτόρσαίοη ἀα δϑαϊης-Μδυγ ( 1044], ἀναϊΐ ἰγουνό, 

ἀδη5 1ὰ ὈΙΡΙοίμδαθθ ἀο δαϊηἰ-(ογηηαϊη- ἀος-γόβ, ἃ 1Ἰὰ 

δαϊίο 46 Ϊὰ Ἰοίἐγο ἀθ Τογί ]] θη ὴὲ οὐἰδὶβ Ἀοργαϊοὶδ, ἰὰ νογ-- 

5100 Ἰἰδίϊηθ απο Ἰοί(γ6 Ἰδοῦ θοῖι5 16 ΠΟΙ 46 Βαγηδρθό. 

(οχηχηθ 1] μόβιἰαὶϊί ἃ ]Ίὰ ΡῈ Ρ]ΪΟΥ, ἃ σαιι56 405 ΠΟΙῺ ὈΓΘΊ 565 

ἰδοῆθ5 οὰ Ἰδοῦ 65 αὶ 5Ὑ ἰγτουναϊοηΐ, «. ΘΙΉΠΜΟΝΡΟ [ἰἱ] οΟΗΓ 

ὍΠ ΘΧΘΙΏΡΪΙΑΙΓΘΟ ΡΊΓΘΟ ΡΟΌΓ ΘΘϑΑύΎ ἀ6 γοπγόα θοῦ 8 πηαῖιναὶβ 

ὀίΐαξ ἀθ ἴὰ νούϑίοῃ, ΜΕΈΝαΑΒο ὀΐϊδηΐ τηογί ἀνδηΐ α᾽δυοὶγ 

ΡΌΡ]Ϊό 5οη {γᾶγ8411, Ποῖ Τὖὐό Ρ᾿ΑΘΗΕΒῪ 56 σΠάΓρθᾶ ἀθ 1᾽ ἐα!]- 

ἰοῦ (Ρατγὶβ, 1015), 

Ταγομονδατα δηρ]ϊσοαη ἀ᾽ ΑΓΙΔΡΉ, {. Ό5ΒΒΕΒ, ἀναϊί ροτ- 

ἰδιι. ργόςοας 165 Ὀόηῤαϊςοί!η5 α6 ΕἾΑΠ(6; τηδῖ5 1 σΘη ἀΪθ 

α᾽ Οχίοτγα ἀς 1θ44 ἀόίτ 511 5οὴ ὀαϊίοη. [,6 566] ΟΧΘὨ Ρ] ΔΙ Γ6 

αἱ ὀσῆαρρα διιχ ἤδιητηθβ οβδί ἰγὸς. δπηαοϊημχηδρό οἱ ἱγὸβ 

ἸηςσοΙρΙοΐ ; 1] ἢ6 ΠΟΙ ΡΓΘΩα αἀ6 1τχ, 1. Οοἰίς ἐα! 1 0 5 8ρΡ- 

Ρυγαϊί ΒΓ ἢ ἸηΔη5ογῖ ἀα Ροὺ ἀο νά] γ, 16 Οδδαηδίοῃ- 

515 (Δ 5011 ας 1ὰ (ἀϑαηδίο, αηοΐϊοηηθ ὈΪ]] οἰἸλαπὸ ἀ65 

Ποοχλϊηϊσαϊη5 ἃ Βοχμηο). 1] ἀναϊὲ ὀΐζό σορὶ ὁ ῥδι 16 1όβυϊίθ 

Α. 5ΟΗΟΤΤ οἵ οσομηηπηϊαϊό ἃ ΓΙἼΒΗΕΒ ρδ1 ἰϑδὰς γοϑ5. 

(δ ἀδγηΐοι ἀοῃπᾶ 1ὰ ἰγοἰβίὀ πὶ ὀἀ! ἰοὴ ἀ6 18 Ἰοἰἔγο ἀ6 



ὙχΧ}Ὲ ἹΝΤΠΟΘΌΟΘΤΙΟΝ 

Βαγηαρό (6 τηόπηθ ἰθρ5 α6 (6116 465 ]Ἰοίγοβ α6 

5, 15 8ς6) : 6116 αἰἰ 1158} ἀπ Ρ]Ὲ5 ργαηά ποιθτα ἀο τηδη85- 

οΥ5 (ΑἸηβδίογάδι, 1646 ; 26 ἐα,, ΤοηαΓο65, 1680). 

11 σοηνϊοηί ἀ6 οἰΐοῦ δ δα [65 δα] [ἰ0η5 ἀ6 ΜΆΡΕΚ (Η 6] τὴ- 

βίααί, 1655), ἀ6 ΟΟΤΕΙΙΕΒ (ΒΑ. 5, 1672; Αἡνοῦβ, 1698 ; Ατη5- 

ἰογάδχῃ, 1724) Γαργοαυϊία ρα αλιαν (1705) οἵ ΡὰΓ ΜΊΙΟΝΕ 

(1857), ἀ6 ΕῈπ1, (Οχίογά, 1080), ἀς [ΓΕ Μουνε ([,μογάο, 1685 ; 

26 ῤᾳ., 1θθ4ά), ἀα Οπεξκιοῦβ (1098), ἀ6 Ευδϑει, (1140), ἀθδ 

Ἡξεβει (Ταυρίηριιο, 1899; ἅς ὁᾳ., 1855), ἀα ἈΕΙΤΗΜΑΥΕ 

(1844), ἀ6 βενεει,, (1844), ἀ6 Μυπαιτο (1847), ἀ6 ὈΒΕΘΘΕΙ, 

(Ραίτγυτνα αροϑβίοϊϊοογιιτη ορογα, Γ,οἰρχίρ, 1857; 29 ἐά., 1869). 

Οοἰίο ἀογηΐϊόγα ρδγαὶΐ στ θ]θαγο ατὸ 165 ρῥτγόςδαοηίοδ. 

ΓΙ ααίΐθυΓ Υ ἃ )πάϊοϊοϑοηθηί ργοῆίά 465 σοη56115 οἱ ἀ6 ]8ἃ 

ἀόὀοσοουγογίο α6 ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. ἀνδηΐ Ἵοοίίθ αἀόῤοουγογίο, Οἵ 

Π Υδὶΐ ροϊηίΐ α᾽ θβχθυῃρ]δῖγα σῦθς ρου 1605 αυδίγα ὈΥΘΙΏΪΘΥΒ 

σῃδριίγος οἱ ΡοῸΓ 14 τηοὶϊ(ἰό ἀὰ οεἰηαυ! πη, τηδὶβ 56 ]6- 

τΙηϑηΐ 1η6 νϑγβίοῃ Ἰαίηθ. (α ἔαΐ 1 4 [ὄνγίου 1850, ατιὸ 1 15- 

ΟΗΕΝΡΟΒΕ ἀόσουνγιὶί ἀΔη5 ἢ τηοηδδίοὀγο αἀαὰ 51η8]]6 ἰδ Ὸ Χ 

Οοάοχ δ᾽ηδϊ(ίςι5, ααὶϊ Γοσχοηΐθ δὰ ν΄ 5] ς]6 οἱ αὰϊ Τοπη1- 

ΡΙΓΘηά : ̓ Αποΐορη οἱ 1Ἰὰ Νοῦγνοδαι Τοοίαιηθηΐ, Ί6 αϑβέσιιτ' 

ἀ᾽ Ἡδγτη85, 16 Ἰοἰΐγο σοτηρ]ὀΐε ἀ6 Βαγηδθέ ἄγος 16 πΠοπλ ἀ6 

Ιδυΐοογ, ἐπιστολὴ Βαρνάδα. Γ,65 ΟἾΠ6α ὈΓΘΙΆΪΟΙΒ5 ΠΠδρὶ(Γ65 ἀ6 

σοίίθε ἀογηϊόγα Γαγοηΐ Ρ0]165 ἃ ραᾶγί ρᾶῦγ ἃ. ΝΌΟΙΚΜΑΚΒ 

(ΖαΓΙςἢ, 1864) σομλπθ « 1 τηοηϊπηιοηΐ 1η6α 1 ἀτπι “ἢ [15- 

{ἰδ} 1516 ΓΙ ΓΆΣ. » 

29 Π)εριυιὶβ ἰα αἀὐδοοιυογίεο ας Τσγν Βγυψονηῖοϑβ. --- ΤΠ δαίγο 

τη δοῦ ἀοηηδηΐ Δ01}551 δῖ ςοπηρὶοἑ 16 ἰοχίθ οσος ἀρ ]8ἃ 

Ἰρίίγο ἀο Βαγηδρό οἱ ἀδίό ἀς 1000 ἔιὖὸ ἀῤοσοουνοῦί οἢ 1870 

Ρδγ Μίρυ ΒΆΎΥΈΝΝΙΟΘ, 810 γ5 πλόἰγορο]τίο ἀο ϑόγὰβ ρὴ Μϑαοό- 

ἀοἰῃο. Ο᾽ θδέ 16 πηόμηθ τῃηδηϊϑογί αἱ Ποὺ5 8ἃ Γοηάιι 8 

εααςό. 11 ταξ ΡΓΟΔΟΪ]οσηοηί ὀσγὶὶ θη Ῥαϊθϑίϊηθ. Ο᾽ οϑί 

Ια Οοάοχ Ηἰοθγοβοϊ υιλίδηιι οὐ (οηπβίδης πορο]Ἰΐδηι5 



ΗΙΘΤΟΙΝΕ Ὁ ΤΕΧΤΕ.. ΕΧῚῚ] 

(εἴ. Ρ. χχν). ΠῚ αἰβόγο θῇ Ὀοδυςουρ α᾽ ρηαγοὶϊΐβ ἀὰ Οοάοχ 

Θἰηδιζί οι. 

Μ. ΗΙΘΈΝΕΕμῦ, ααἱϊ Θη ουΐ ᾿ἰᾶα ὈΓΙΙΏΘΕΪ, ργᾶσο ἃ 'Π6 

ςορίο οχαςοίε ᾳὰθ Μρὺῦ ΒΕΎΈΝΝΙΟΒ 1] ἢἴ ρδύυθηΐγ ἀ65 Γ60}]- 

Ἰοί5 334 ἃ δ1ν, 56 δία ἀ᾽δη ἔδίγαε ργοβίογ 88 ἀδυχιότηρ ὀἀϊὶ- 

ἰΐοηῃ ἀ6 Ϊὰ Ἰοἰίγο ἀθ Βαγπανό ([,οἱ ρζΖίρ, 1877). 

Μίρι ΒΒΎΥΈΝΝΙΟΒ, ἃ 50η ἴουγ, δπιθηάᾷ 6 {Γᾶν81}} ἀθ 

Μ. ΗἩΙΘΈΝΕΕΙΡ 6 16 σογΓγροδηίΐί οἵ 1ὸ σοτηρ]όΐδηΐ οἵ }1η- 

βόγα 485 50η ἐάαϊί(Ίοη ἀ6]α δα ας μιὸ (ὉοῃδίδηςΠ0}Ρ16, 1883). 

ΗΠΘΕΝΕΈΠΌ ανϑὶΐ οησὶ ἢ 584 ρα ]]ςδί]οη ἀ6 8 ἰγδάιϊιο- 

[190 Ἰαίη6. ΜΜ. νοῦ Οεββάϑῦτ οἱ Ἡλβναοκ ἀοῃηόῤγοηΐ 

ἀδηβ8 14 ἀρσυχίὀμηθ ὀαϊίοη ἀὸ5 Ῥόγοβ Αροβίο]ϊαιιοβ 

(Ραέγμπι Αροδβέοίϊοογαατι οὌΡΟΓα, Τιοἰρχὶρ, 1878), ὰηὸ ὀϊαάα 

δΔρργοϊίομηάϊε ἀ6]4 ἰγδάϊίΐοη ἀα ἰοχίο. [ον αἰ οὴ 5 ΔΡΡυΐΪΘ 

ΒΌΓ 16 (οάοχ δἰηδιίουδ. 

Ἀοβίο ἃ οἰΐοῦ 165 ὀα!Π10η5 ἀκα α. Μίύυμμει ([ οἰ ρχὶρ, 1869), 

ἀο ΒΕΝΡΑΙ,, ([8177),. ἀ6 ΘΗΆΚΡΕ ([οηάγος, 1880), ἀ6 [μώπητ- 

ΕΟΟΤ- ΗΑΆΜΕᾺΒ ([891). 

Νουϑβ ρΡοβϑδόασοῃϑβ, δῇ ουΐζγο ἀθ5 ἀθχ ΡΥ ΠΟΙΡδυχ τηδη1ι5- 

οΥβ, αἱ δυΐγος ἀθ ἀδΐθ ρ]5 τόςσθηίο οἱ ἀθ νϑ]θυγ ἰγΓὸς 

1ηόρ]6. 115 ἀῤόγσινρηί ἰοὰβ αἀὰἢ 560} οἱ τηόιὴρ Ἵσεοάθχ αυἱ 

σοηΐοηδὶί 1ὰ Ἰοεἰίγο ἀ6 Βαιηδρέ δργὸβ ςθ]]6 46 βαϊηί Ρο]γ- 

σΑΓΡΘ οἱ απὶ ἀναϊί ροσγάμ 18 ἤη ἀ6 ςοἰίο ἀογΓηϊὸ ΓΘ 81η5] αῈ 6 

Ια σοιηπηθηςοιηθηΐ ἀὁ ᾿'αυαΐγο, Οη [65 γόραγιϊ θη ἄθυχ 

[ἀΓᾺ11165 : [6 τ! ] 1} γε οϑὲ γοργόβδοηϊόθ ρδυ 16 Ὑ᾽ δαἰἰσδηὰ5 

809 οἱ {Γο]5 ήδη υδογὶί5 ααΐ οη ἀότγίνοηί (Οἰἰοθοπίδηςμ5 348, 

Μεοάϊςου5 21. Ῥαγίβίηπϑ, Β. Ν. 937); απίγο 56 σορο56 ἀἃ 

Βαγογι ηΐδηῖι5 7, ἄτι. (ασδαηδίοηϑὶϑ, ἀὰ Βοιροηϊοῦϑ οἱ α6 

᾿᾿Αηάγια. 

Μ. Εὐνχκ (Τυδίησαοσ, [878-183 αΐγεβ Δροϑβέοϊ[ϊςὶ, 1.881; 

26 44, 1001), 655816 ἀθ θη ὑἢ [516 τ ]]ἴθὰ οηίγο }᾽ 6α1- 

ἽἼΟΩ ἀὁ ΗΠ ΘΕΝΕΕΙ οἱ σ6116 ἀθ νὴ ΘΕΒΗΔΛΆΡΤ. 



ΕΧῚΙΥῪ ΙΝΤΒΟΓΌΟΤΙΟΝ 

Τκάναῦχ. --- ἴ,8 ὈΙΡ]]Οσταρΐθ εϑὶ διηρ]οηθηΐ ἀοηῃέθα ἀδῃ5 
Ϊα ρϑίγοϊίορίῖα. ἀα Βαγάβρημοννοσ. Νοὺβ ποὺ σοηϊοηΐοηϑ ἀδ 
βίῃ] θα 65 οὐνγᾶρο5 ἱἰτηροτίδηϊΐβ, βρέοςϊδ πιθηΐ σθὺχ 
αυἱ βΒοηΐ Ρ]ὰ5 τέσθηϊβ. ΒΑΚΟΕΝΒΗΕΜΈΚΒ, 1.685 Ῥὸὲγο8 εἷὁ ΤΕ ΐδα, 
ἰδ υἱθ οἱ ἰϑιιγβ οἰιυΥοβ, ἐἀϊῖ. ἴγαης., ΡΥ ΟΟΡΕΤ εἴ Ν ἜΒΒΟΒΑΕ- 

ΕῈΙ,, Ῥαγίβ, 1898: ΒΑΒΡΕΝΗΕΝΝΈΕΒ, Οδβολίολέος αοΥ αἰξἰκιγολίϊο θη 
Τ,ἰξτογαΐιν, ἘτὶΌσ. δὴ Βτ., ἰ. 1, 1902, ». 806-98. -- ΗΑΚΝΑΟΚ, Οε- 
βολιοπέο ον Α ἰομγὶϑεϊ ἤθη 1,ξξογαΐιτν δὶ5 Ειδοδῖν5, 1, 1,6 10ΖΙρ, 

1893.1804, Ρ. ὕϑ; {.ὄ ΠῚ ([ἃὰ ΟΒτοποϊορίθ), 1897. -- ΚΑυεσεπ, 
(αεϑολιοκίο αἀοΥ αἰξομγιδεϊ σόα 1,1 ἰογαΐιν ἴα ἄθπ ογδίθη αἰγοὶ 

Ψψαλτγμιιπαογίοη, ΕτΡ. εη ΒΓ. οἱ Το ρζΖὶρ, 2. ἐἀ. 1895. Αρρεπάϊςβ, 
1808. Τταάυςίίοη δηρίαῖὶβο ἀθ ΟΠ Ετ, Νον-Ὑοσκ, 1897. -- 
ΒΗΉΒΗΑΆΡ, 6 αἰξεμνϊδιι πὸ 1,1ογαζων τπὰ ἰκγο Εγνὐ[ζογβοβιηςρ 

δοὶἐ 1880, ἘτΙΌΡ. θη Βτ., 1894. --- Πίο αἰἐελγὶοιϊομο 1,1{ἰογαΐμν πὰ 
ἴλγὸ ΕΥ̓[ουβομιιπο ον 1884 δὶ5 1902. (Τὰ Ρτγογϊόσγα ραγίϊθ, 5616 

Ρᾶγαθ, σοηίϊθηΐ ἰὰ Πἰόγαΐζατο απίόηϊςόθπηθ). Ετὶ θρ. θη Βγ., 1900. 

-- Εὐνκ, ὲε Ζοὶξ αἀο86 ΒαγπαδαδΥίοίοδβ, ἀδὴ5 Κιγοβθη- 
σοϑολιςμεϊομο Αμαπαϊιππσοη πὰ Ὀὐπίογϑισμβιποροη, Ῥδάργροσηῃ, 
{. 11, 1800, ». 71:-.ἰ108. -- ΤΑΌευΖε, 1 ὀριὶῖγο ἀο Βαγπαδό, Τιου- 

νϑίῃ, 1900 (οὐ θυ. αὐ ἰδέ. φοςὶ., τ. 1) --- ΝΕΙΖΘΑΈΟΚΕΒ, Ζην Κατ επ 

αο5 Βαγπαδαβογνίοίοα αἰ αὶ σοαάθα δἰπαϊξίου 8 (ΡΓΟΡΓΑΤΆΤΔΘ), 
Ταρίηριιο, 1863. --- ὙΥΕΤΖΕΑ Δ ν Εἴτε. Κιἰγεμποπίουίκον οὐδν Πνιτυ- 
Κιοραεαϊο ἀ68 Καϊμοϊδομοη 1 Ἀδοϊορίο, ὁα. 1882-1001. -- Ἡαυσκ, 
Ἠδαϊοπευκίοραοαϊο ΚΥ γγοϊζοδίαπεϊιδονο ΓΒοοίοσὶο ππαὰ Κίγολαο, 

3 ἐά. τ. 11, 1897, Ρ». 410-413, --- Μ. ΟἸΙΝΤΟΟΚ δηὰ ὅΤΆΟΝα, Ογοεῖο- 

»ραραάϊα οὗ δἰδιϊςαὶ, ἱμποοϊορίοαὶ απα οοοϊοοἰαδέϊσαὶ {ἰξογαξιγο, 

Νεον-ὝΎ οσκ, 1874.-1887. --- ἊΝ. ΘΜΙΤῊ δπὰ ἌΚνΆΟΕ, Πιοξοππανν οΓ 

σλγιβέϊαπ δὶοσταρλνυ, ἰἰἰογαΐξιῦο, δοοῖβ απα ἀοοἰγῖπθβ, Το Γθ5, 

1877. Ὁ. 200. -- ΑΟΑΝΤ- ΜΑΝΟΕΝΟΥ, Π)ιἰοξοππαΐτο αο ἐπόοϊοσὶο οα- 
ἱποϊίσιιο, ῬάτΓὶ5, θῇ σουγβ ἀόρα]5 [900, {. 11, ς0]]. 410-122, 

Ἐριτιον 9. -- ΜΙΟνΝΕ, Ῥαϊγοϊορίο σγϑοχιο (Ῥατγὶβ 1857), ἰ. ἢ], 
Ῥ. 7271] (τορτοάυσὶ ἰὰὲ ἰοχίθ ἀθ Ηέεέιε, Ταυρίηριι, 1812). -- 

ΗΘ ΕΝ ΕΕΙ.Ό, Νουϊοι 1 οέαπιοηπίιηγυ οαῖγα οαποπθηι γδοθρίιιι, 
ρά. 2", 1,1|0ρ5,, 1870-188ι. --- (ΕΒΗΑΠΡΟΊ οἱ Ηλβναοκ, αγπαδαθ 

οριβέιϊα, ἃ. 2. 11ρ5.,1878. -- ΕὙνΝκ, Παΐγο8 «Αροϑδίοϊϊοϊ, 2. 6α., 

Ταρίηραο, 1901, 1. 1,0. ΧΧ-ΧΧχΧη οἱ 38:-07. -- ΠΕΝΝΕΟΚΕΈ, Νειιδ8- 
ἑαγιοπέϊίο μα Αροκγυρᾷοι (ἰγαα οίοηβ βοαϊθηθηΐ οἵ Ἰηἰσγοάᾳο- 
ἰἰἸοὴ 5 ἀπ68 ἃ 465 5Ξρός! δ] 5ἴ65 ; 1ὰ Ἰεϊίγτε ἀθὸ Βαγῃμαρέθϑ ᾿ ανζγα ἀὰ 



ΑΝΑΙΥ͂ΒΕ ΠΕ ΠᾺ ΓΚΕΥΤΒΕ ΠΕ ΒΑΒΝΑΒΙΣ ΧΥ 

Ὁ“ Η. ΥΎἝΙΙ,, ΡΡ. 143-166) ; Τυδίηραο οἱ ,οἱρΖὶρ, 1904. ; ΗΕΈΝΝΕΟΚΕ, 
Ηαπαδιιοῖ στὰ ἄἀθπ Νειιοβδέαπιοπεϊίςκοα Αροκγυρῆθη, (6 τγὰ- 
γαὶ] ἂἀὰ Ὦς ΨΈΕΙ,, σοτηρτθηᾶ 65 ρρ. 200-238), αρίηραο, 1904. 

11. ΑΝΑΠΎΥ͂ΘΕ ΡῈ ΤᾺ ΓΠΕΥΤΆΕ ΡῈ ΒΑΆΝΑΒΕ. - ΕἸ]6 56 ἀἰγίβα 

6 ἀδυχ ρδγίϊ65 ἐγὸβ ἀϊβεϊηοίοβ οἱ αἰπόρ]6 Ἰομρ ΘΟΓ. 

Ῥγεγαηῖϊόγο ραγζϊε (1τ-χν τὴ. Ττγαῖϊίέ δροϊορόϊζ.α 6 σοΟη ΓΘ 165 

15. 

Γ᾿ αυΐουγ ἀ6 Ϊὰ Ἰοί{Γ6, αργὸβ δυο Γ βαϊό 565 ἀθϑιϊ ηδίδ! Γ65 

ΘΕ. 165 δυνοῖγ [6]1ο1 5 ἀ6ς5 ἀο0η5 ατ1}}15 οἠΐ τος ἀδ Ὀίδιι, 56 

ΡΓΙΌΡΟΒΟ 66 ᾿ϑῸΓ ὀσγίγα, θη ἰοὰία σἰ τ ρ]]1οἶτό, « σοτητη6 1 ἢ 

α᾽ δηΐγθ ΘἸἿΧ», ΡΟῸΓ ΓΘΏΘΓ͵ΓΟ ᾿ΘῸΓ [οἱ δὲ ἸθῈΓ δοῖθης6 Ρ]85 

ὀς]αϊγόθς. [,6 Μαϊίγο ἸΘῸΓ ἃ 1αϊϑϑό ἰγο015 πηδχίπγοϑ. 11 ᾿ΘῸΓ ἃ 

ἀοηπηό 465 Ἰυτηϊόγος 50 16 Ῥϑϑϑό, 50 16 ργόβοηίϊί οἵ 50 

᾿ανοηἶγ. 6 (61165 οτᾶςθϑ ΟὈ] ροηΐ ἀ᾿ ΑΒΡΊΓΟΙ ἃ 1Π6 Υἱ6 ρ]5 

Ρδγίαϊϊΐο οἵ ἃ 6 σοῃ ηδίββδησο ρΌ]1τ15 ΔΡΡσΥοίοησ!α (Οἢ. 1). 

[,65 ἰ6 105 δοηΐ τηϑυναδίβ. 1] οδί ἡόςοϑϑαῖγθ, ρουσ ἔς ῃμδρ- 

ΡΟΓ 8 Ι8]1}ὴ, ἀθ βανοῖγ σα απ ίου ἀριηδηάθ ἀ6 που. 

1,65 ορβοῦνδηςθϑ 46]8 Ἰοὶ δῃσίθηηθ δοηΐ δὈγορόθς. Οἐ 

41} ἴδαΐ ο᾽οϑδέ ρ]ογιῆου Ὠϊθὰ ΡΔΓ ἰ6 βοΐ τη αἰ ουχ 46 

50} 5811 (Οἢ. πὴ). 

Πίου π6 νουΐ ρᾶ5 16 Ἰοὰηθ ρυγοιηθηΐ σοῦροῦθὶ, τ δ]5 

᾿᾿α ϑίθηΐίίοη ἀα ἰουίο 1η]υβίϊοα θυ οΥ5 16 γος δΐη οἱ 18 

ΡΓαίίαιο ροϑίἐϊνο ἀθ5 αὐανγος ὁ σμαγ(ό (ΟΠ. 11). 

ΠΡ Ἄδαγα αἀὰ σοδηάα]ο ργόαϊἑ ΡδᾶγΓ 165 ργορῃὸϊζοβ ἃ δοηηό. 

ΠΠ ἴατπιί 56 ργάου α᾽ ἀσσυ τη ]6 Ὑ Ρόσπό σ1Ὑ ρόςό, 5005 ἰὸ 

Ρτγόϊζοχίο αὐαὐοη οβί ἃ δ ΌΓῚ ἀογγίόγα 16 ἰθϑίαιηθηΐ ΠΟοΌγΘδα. 

(δ βογαϊΐ ΔΡῚΓ σοιῃπλθ οηΐ [αἰΐί 165 {15 ἄγνος 1᾽δηςῖθῃ οἵ 

535 ὈΪὰ5 46 Γδίβϑοῃ ; σἂὺ Ἰθαγδ ρόςῃμῃός οηΐ δηπα]ό ]᾽8]- 

Ιἴαηςο ἀὸς 56 ρῥτοιηϊόγο ῥγοηιυ]ρδίίοη. [,65 βαὸῤ]θθ ἢ6 

ἀοϊνοηΐ 781 815 56 σγοῖγο ᾿.5{1ῆ65 ηἱ 5 ΘΠαοΥτηΐγ ἀδῃ5 ἰὰ 

Ιαξία σοηίτα 16 ρόςῃό, δυϊγοηχοηΐ 115 δχρόγὶ πηρηϊογαϊθηΐ 

1.55 ΡΕΒΕΘ ΛΡΟΒΘΤΟΙΙΟΌΕΒ, 1 Ε 



ΩΧΥῚ ἹΝΤΆΟΒΘΌΟΘσΤΙΟΝ 

ΠΟΙΏΠΊΘ 165 {15 αὰὸ 5 Υ ἃ ὈοδισΟῸΡ α᾽ΔΡΡΕΙ65, 1} γΥ ἃ 

ῬδΓΓ ςοηΐίγο ροὺ α᾽ ό1π5 (ΟἩ. 1ν)]. 

Οἱ 16 ΒΟΙΡὭΘΟΥ ἃ δουβογί, οοδέ ΡΟΣ α16 ἤοὰ5. ΒΟΥΟΠ5 

Ῥυγβόβς ρδγ 1 οπαβίοη ἀθ βοῇ βδ8ηρ (ΟἨἢ. νυν, 1-4). 51 οδί 

γθηῖ ἀδη5 1ᾶ σΠδὶσ, ο᾽σδί ΡΟΌΓ 56 ΟΠ ΓΘΓ 16 πηαῖίγα 46 18 

τηογί οἱ 56 ργόρασου ἢ ρουρ]6 πουνοϑα (5-}). 51 ἃ σῇ ο 51 

ἄἀθρς ΠΟΙΏΙΩ65 « ΠΟΌΡΔΌΪ65 6465 ρΡΙΓ65 ρόςδόβ », εἶδδί 4} 

ηἾ 65 ροϊηΐ γ6η ΔΡΡΟΙ͂ΟΓ 165}5ἴ65, 81565 ρόσῃουΓΒ (8:9). 

Π41}1] 6 Ὑ5 51} πη’ όϊα!τ ροϊηΐ γῆ ἀδηβ 18 Ἵῇδὶγ Π05 ΥὙθὺχ 

τηοΥί6]5 πη δυγαϊθηΐ ρὰ ΒυρρΡρουίου 858 ργόέβϑρησα (10). Εμἤη 

1] οδί γθῆὰ ἀδηῃ8 ἰὰ σῃδὶ Γ ρου ρογίου 165 ρόςμόβ 465 {15 

ἃ ἸΘῸΓ ΓςΟΙΊ0]6 (11-12). ΟἾοϑέ σοὺγ 16 ὈοΐΪδ 4α}} ἃ νουϊὰ 

Γόρδῃαγο 50 58ΔΠηρ᾽ ΡΟῸΓ ΓδΟμοίοσ 05 ρόςδμόβ (19-14).ὕ 

[,65 δουβῆγδηςο ἀθ Ψ4όβιιβ οηἱ ὀϊό ργέαϊ᾽το5 αἀ᾽άνδης6 (ΥἹ, 

1-7. Μαῖβ ςο5 βδουβγδηςθϑ 11 οἠΐ ρουχηΐβ 46 δῖγο « ἀδΔῃ8 

165 ἀογηΐθυϑ ἴθ Ρ5 'η6 ἀξυχἸότηθ ογόδίϊοη. » ΡΟῸΓ αα6116 

56 Γόδ] 56 Ρ] οἰ ποηθηΐ 1] ποὺ ἔδυ ἀθυθ ἐν ρᾶγίαϊ(5 (8-19). 

1,6. δοῖρῃθαν Ω0115 ἃ ἰουί τγόνό]ὁ αἀδνδηςς ἀδὴ5 5ὰ Ὀοηΐίέ 

ῬΟΌΓ αἂθ ἢΟὰ5 ΠΟ. 5 Γοηαΐοη5. σομηρίο 41} ηἾὰ βδουῆογί 

αι 6 ΡΟῸΓ ΠΟῈ5 (ΝΠ, 1-2). 

Αργὸβ ἄυ τ 1. 501Π6 αἰ η58ὶ 588 τηόΐῃοάθ δἱ]όροσχγίααθ, 1᾽δὰ- 

ἴθ ἀ6 8 Ἰοἰίγα ἃυγῖίνθ δὰχ δρρ]οδίϊοηβ. [,6 θουὺς ὀπΠ)15- 

ΒΑΙΓΘ (1, 95-11) οἱ 1ἃ νδοῆθ ΓγΓοι 556 (Υ11) δοηΐ 'ηὴ6 ἀοι Ὁ ]6 

ἤρυτγο αἀὰ ΟΠ γὶδί, « Οῦβουγο ρου σοὰχ αἱ η᾽ ΟοΠΐ Ρ85 ὀςουίό 

Ιὰ γοὶχ ἀὰ 56] ΘΓ », Πη815 ἰγΓὸβ ο]Δ1Γ6 ΡΟΟΓ 165 δυίτ65. 

1, εἰΓοοποϊβδίοηῃ ἀ65 βδογν ίθυγϑ α᾽ΑΌΓΔἢ ΔΙ ΠΟΛ. ΤλΟη ΓΘ 

όβιυϑ ἄνϑς 1ὰ Ἵσοῖχ, οἱ σδέ βηβοὶρ ποιηδθηΐ ρδγ 165 σι ῆγος 

σοηϑδίϊία « πη ἰηδίγαςίοἢ αἰ ΠΤ 6 116 ῈΓ δ] οἱ » ἀοῃηίΐί α᾽Δ1]- 

ἸΘῸΓΒ 165 ἀσϑί παία! γθ5 ἀ6 1ὰ ᾿ἰοἰίγα ὀἰαϊοηΐ ἀρ 65 (ΙΧ). 

Επη ἰηΐογαϊθαηΐί ἀὺχ Ψψυ1{5 46 56. ΠΟΌΓΓΙΙ ἀθ ]ὰ ομδὶγ ἀὰ 

Ροῖς, ἀ6 1 ̓αἷβ]θ, ἀα 1 ἀρουνὶοι, ἀμ σοῦθθϑι, ἀθ5 Ῥοΐβϑοῇϑβ 

51η5 ἐσδι] 5, ἀο 1ὰ πα γὸπο, ἀὰ ΡΟΙΥρΘΟ οἵ ἀς ἴὰ βδόςῃο, ἀὰ 



ΑΝΑΠΥ͂ΘΒΕ ὈΕῈ ΤᾺ ΨΜΕΤΤΕΕ ὈῈ ΒΑΠΝΑΒΕ ἸΧΥῚΙῚ 

Ἰϊάνγθ, ἀθ 1Ίὰ ἢγὸπο οἱ ἀθ 1ὰ Ὀο]οίίθ, Μοΐβθ « ἃ ραῦὶό δὰ 

5605 ΒρΙΓΪ[ὰ6] » (χ, 1-9). Ο'οϑί σα αὰὸ αν! ὰ ἃ σοϊαργὶβ 88 

Ῥβϑιπλδ Ργθηλΐοσ (10). 1,8 ηαηἀυασαίίοη Ρογπἶβα ἀπ τατηϊ- 
πδηΐ δὰ ρἷθα [ουγοῆα δηΐγαῖηθ ἃ 465 ςοηδαἀὀγαίϊοη5 8η8- 

Ιορσιεϑ (11-12). 

Ὀίοα ποὺ ἃ ὄρδ]οιηθηΐ δῃηηοηςσό ἀν ῆς6 |6 ᾿ηγϑίογο ἀθ 

᾿ὁδὰ (χι) οἱ ἀθ 1ὰ Ογοῖχ (Χπ). 

Ηοσία ἃ βαυοὶγ 6486] οϑί 1᾿μόσι16Γ ἀθ5. ρσγοπηθδβο5 ἀ]- 

Υ]Πη65, ἰ6 ρΡαὰυρίο Ἑςἢγόζ!οη οὐ 6 ΡΘΌΡ]6 781 (ΧΙ). 58η5 

ἀοιίς 165 Δυϊς οηἱ τοςὰ [᾿΄4]]1}8ῆς 6, Πγ815 115 π᾿ δὴ ὀξδίθηΐί 

Ροϊηΐ αἰ η65 ; Ρᾶ1 ςοηίγο ςοίία 8Δ|1|1|8δῃς6 αὰὸ Μοΐδο ἀγαὶϊί 

Γοςὰ ἃ {{π6 αα σογν οΓ, ο65. 16 ΘοίρὭΘΟΣΓ Οἢ ΡΟΥΒΟΠΠΘ 

αι} που5 1'ἃ ἀοηηόο, ἃ Πουι5 ἙσὨτό(ζ! 65, αρΓὸβ δυ τ δοιῖ- 

[ογί ΡΟῸΓ ΠΟὰ5 (ΧΙΥ). 

Ἐπῆη 165 ψΔυαϊς οαἱ 28] σοιαργ 5 σα αὶ ο5ἱ αἰί ἀὰ 580- 

Ὀαΐ οἱ ἅτ οι ρ]ο, 1,6 ΘΙ ὭΘΟΌΓ ἃ νοῦΪϊὰ ρϑ.]6Υ ἀὰ ΒαρΡαΐ 

4} νἱοηάγαῖϊί ςἀ]ό γον ἃ ἴα ἥῃ 4ἀ65 ἰθηρβ, δργὸβ ἸΩ6 

Ρόγϊοαθ 46 οἷχ γ11}]]6 8η5 (Χχν). Ὁ υδηΐ ἂὰ [6 ρ]0, 1] 5᾽ ἀρὶί 

Ὧἀδ ποίγρ σοὺγ οἱ 11] νϑιιΐ πη6 ἀρηθαγο αἱρηθ ἀ6 1π| (χυ!ὴ[. 

[,Δ ΡῬΓΘΙ ]ὸγο Ῥδγίϊα α6 1ὰ Ἰοίἐγθ 56 1ϑΥηὴ0 50Ὁ 16 5ϑηίὶ- 

γηθηΐ αἱ ἃ αἰεϊό ς65 σοηδβίἀὀγαί 05 ἃ 50 διιίοιαγ. 

Ποιιαιόγτηο ραγέϊο (ΧΥΤ-ΧΧΙ), 1,65 ασυα πυοΐο8. 

« Ῥάᾶβϑϑοῇϑθ τηδ ηἰθηδηΐ ἃ 1Π6 δι γ6 δογίθ ἀ6 σοῃηδὶ5- 

5λὴηςὸ οἱ αἀ6 ἀοςίΓη6. » Ο᾽ ἐδ δ η51 46 14 ροϊόμηϊααθ ἄνος 

165 {115 οϑί Δθαῃη ἀοηηόο 58Πη5 δίισηο γα η δ᾽ (10 ΡΟΙ [αἰΓῸ 

Ρίαςθ ἃ ᾿᾿Οχῃογίαί οη Ρυγαπηοηΐ ΠΊΟ 8]6. 11 ἃ ἀοτχ νοΐθα, 

(6116 ἀθ ]ὰ ᾿πτηϊὸγο οἱ ς61}|1|6 ἀος ἰόηόῦτγχος, οἱ σα φοηΐ Ἰὰ ἀος 

γνοΐθϑ Ρίθῃ αἀϊβόάγρηϊζοςκ, [,65 ηρο5 ἀο Πίου δοηΐ ργόροβόβ ἃ 

8 ῬΥΓΘΠΪ ΓΘ οἱ 165 Δηρο5 ἀ6 δαίδη ἂ 1ὰ ϑοςοῇηᾶοδ (ΧΥυΠΠ). 

[,6 σμουηγλΐῃ ἀα 8 Ἰυτηϊγο (ΧΙΧῚὶ σοηϑίδίο ἃ ΔΙ ΠΊΟΙ 50ῃ 

Οτγόαξσουγ οἱ σδοὴ Βόαοριηρίοαγ οἱ ἃ ΟΌΘΟΓΝΘΙ 5605 σομητηδη- 

ἀοτηθηΐς 2), ἃ ὀίγαε μα Ϊο. οἱ ἀουχ (9), ρΡιΓ (4), τόσ ηῃηό, 



ΕΧΥΠῚ ' ΙΝΤΗΕΟΌΌΘΤΙΟΝ 

τοϑροοίαθαχ ἀὰ ἤοτὴ ἀὰ δεοίρηοθυτῖ οἱ ἀθ 18 νἱθ Ὠυ Πγ8]1η6, 

Βοποίουχ ἀ6 ᾿᾿ἐἀποσδίϊοη ἀθ 565 οδηΐδηΐβ (8), ὁχοιηρί ἀδ συρϊῖ- 

ἀϊ(ό, ἀ6 ἀπρ)]ὶεϊἐό οἱ ἀ᾽ ΔΊ ΘαΓ (7), ἃ ΔΙΤΊΘΓ ραγίδρογ ἄγος 

165 διιῖγοβ (8), ἃ δίγθ ρ]θῖῃ ἀβ ἀὀζέγοῃηςθ. ροὺγ Ἴσοχ ααϊ- 

γοῦ5 Ῥγδοθμοηΐ (9), ἃ ΓΟΟΠΟΓΟΒΘΥ 1ὰ βοςϊόἰό 465 βαϊηΐβ (10), 

ἃ ἀΟΠΏΘΥ 584η5 αδ]δὶ οἱ 58Π5 ΖΓ, (11), ἃ ΓᾺΪΓ 16 

ΒΟ 15Π16 οἵ Ϊὰ αἰ γ] 510, ἃ ςοΟηΐθϑϑοῦ 565 ρόςμπόβ, ἃ ῥυΪοΥ 

ᾶνος ἅῃ σοῸΓ ΡῸΓ (12... 

Ι.6 σῃμοιηΐῃ ἀ65 ἰόῃηόγθβ οὐ ἀὰ Νοὶγ (Χχ) οτο ἢ 5ρθο- 

ἰάςο]6 ἰουἱ σοητΓαῖγο οἴ σοσηηθ τΠη6 συηΐῃόθα ἀ65 νἱοθϑβ ἀθ 

᾿Ι᾽όροαιια δἰ ἀὰὰ ῃλ}]} θὰ ΔΌΧατΙ615 1 ἐςτ 56 γόΓζοόγο. 

[.ἃ σοῃο]αβίοη (Χχῇ) ἀ6 του ο6 αὰἱϊ ργχγόςσςδάρ ὁδί αα}} [δαὶ 

ΤΊΔΙΟΉΘΙ ἀΔη5 ]ὰ νοΐ ἀθ 18 11  γ6 51 ᾽οη νϑαΐ ὀΐγο ρ]ο- 

ΓΙ Πό ἀδῃβ 16 γογδιηο ἀκα Πῖθι. Γι δυΐθι ἰογσηΐηθ θη ἀ6- 

τηδηἀδηΐ 4116 ΟΠ ὈΓΪΘ ΡΟᾺΓ ἸαΪ οἱ αὰθ 1 56 ΘΟ νυ] ΘΠ 6 

46 565 σοῃ 5615. « [ἃ σῇοβϑ δὴ νδαΐ Ϊᾶὰ ρεῖηθ. » 

1,65 ουνσδρθϑ εἰἰέβ ργέςξαθιητηθηί. εἴ βρέςϊδ]οηθηΐ : 

Δ ΈΠ,, ἄδη5 ἰ65 Δίομέσϑέαηισηἐςῃο Αροκγυυρῆθη ἀρ ἨΈΝΝΕΟΚΕ, 
Ρ. 145-147. --- ΕΌΝΚ ἀΔῃ5 565 ᾿Παΐγοβ Δροϑβίοϊίϊοϊ, 2: 6ὰ., Ρ». Χχνι- 
ΧΧΥΠΙ. Ἶ 

111. ΓΔΑ ΡΑΤΕ ΡῈ 1 ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. --- [1η6 ὀζπἀο δἰοηζὶνο 

οἱ τηϊηυζίοιιθο ἀθ χυι, 9-4, ΟὈΤΊΡ 6 ἃ ΓΟσοΟΠ ΔΊ ΓΟ, ἄγνος ρΡ]ὰ- 

ΙΘΌΥΒ ἰηἰογργὸίος ἀκα |ὰ Ἰϑίίτο ἀθ Βαγῃηαρό, ΝΟΠΚΜΑΒ, 

γειι, οἱ ἀ᾽δυίγθϑ, 4116} τοῦ ἃ γγδὶπηθηΐ 6 νι 1 ΓΘΟΟἢ5- 

ἰγαςίίοη ἀπ ἰθΏρ]6 ἀ6 ἰδῆνό  αγσγ 165 {υ1{5 ἀνθὸ 16 σοη οῦΓ5 

ἀδς διοῃιϊίθοίαβ οὰὐ Ἃ65 [οπος ΟΠ δῖα. Γοιϊηδίηβ. Οοίΐο 

ἀοηῃπόο 651 6 ἡδίῃΓαο ἃ 766 Ὑ ὉΠῸ νἱνο Ἰ Πλϊ ΓΘ 50 16 χη οί! , 

Ια Ρυΐ οἰ [Ια ἴοη ἀἋ6 84 Ἰοἰ{Γ6 8151] ατῷὸ 510 1 ηΐρτηθ ἀπ 

αυδίἰγὸμηθ σπδριίγθ. 1] σοηνιθηΐ ἀοῆς ἀὸ γὙΓΘΟΠΘΥΟΠΟΓ ἃ 

46116 ὄροαιια 1Π6 (6116 δἰίφηίθ ἀ6 1ἃ ραγὶ ἀ65 Ψυϊ5 εἴ 'ὰπ 

{6116 ογαϊηΐ ἀο Ϊὰ ραγί ἀο 1 ̓'διαίΐθιν ὀΐζαὶϊξ σοησθνδὉ]6 οἱ 



ΠΑ ΠΑΤΕ Ὲ ΓΠᾺ ΓΚΕΤΤΗΕ ὈῈ ΒΑΠΝΑΒΕ ΧΧῚΧ 

Ροββϑίθ]θ. Οπ πὸ ρϑαξΐ βοῆροῖ αυὐὰ όροαυθο αυἱϊ νὰ ἀθ ]8 

ἀοσϑίγαοσίἝοη 46 ΨΦόγι58]6 πὶ ρᾶῖ Τιίαβ ἃ 1ὰ ἔοη ἀδίϊοη ἀφ ἃ 

ΠΟ]ΟὨΪΟ ΓΟΙη81η6 α᾽Α6]1α Οδριίίο] δ οἱ ἃ 1ἴὰ σοῃϑί γος] 0 

αὰ ἴθΙῺΡ0]6 ἀ6 ΨπΡΙΘΙ ρΡΔΓ Ηδαγίθη 5 1 ΘΙ ρ]δοοπηθηΐ ἀ6 

1 ΔΠοΊΘὴ ἰθρ]. ἀθ Ιδῆνό, ο᾽ οϑδί-ἃ-αἰγθὸ ἀδῃὴβ 1᾿δβρᾶςθ αθ 

ἰθγρ5 41] νὰ ἀθ 1 δὴ 70 ἃ 1 αη 190. Εη οἴδεί, αρτὸβ 1ὰ γόνο]ία 

ἂς Βαδι- Ἄς θθ (392-135), ἀατὰῃ ΘΘΡΟΙΓ ποσί ρ].5 1]55ό 

δὺχ {15 46 νοἱγ γοϑϑβϑοιίον ἰὰ οἰϊό φαϊηίθα οἱ 56 γίνου 16 

ἴθ ρ16 ἀν υγᾶὶ θα. [ςΓὐντὸ ἀ6 ΤΙία5 οϑί ἀόβογσηδὶϑ 

δομουόο. 

ΝοΙ5 ΡΟΠνΟΙΒ 8]16Γ Ρ]085 Ἰοΐη, οἱ γοϑίγοι αγο 16 ἰργγδ 1 ἢ 

ἀθ ΠΟῸ5 ΓΘΟΠΘΙΌΠ65 δὰὺχ ἀόραίςα ἀὰ τὸρηο ἃ Ηδάγϊϑη. 1,8 

ἀγηδϑβίϊθ Παυϊθηηθ π᾽οαΐ ἀυσὰηθ ἰΘηάγΓο556 ΡΟῸΓΣ 165 {1{5. 

αὶ γοηβοίρῃόβ δ Νοῦνα, ἢο15 ϑαύοῇϑ 406 Τ͵Δ͵]Δη αί 

ΟὈ]ϊρό δὴ 115 οὰυ 116, ἰαηἀ]ς 4}} πλαύσῃδιί σοηίγα 165 

Ῥδγίῃθϑ, ἀ6 σοι 6 Γ ἅη6 Γόνο]ίο ἀ65 {15 ἀ6 ΟἤγΥρτο, 

ἀΈΕργρίοθ, ἀ6 Μόξοροϊίδηγϊ!ο εἰ ἀθ Βδρυ])οηΐθ. Εη Ῥαδ]θϑίϊηο 

ΙηδΙη6, [δῦ ΟΥἸΕΤΟΒ, ΡΓΠς6 ἸηδῦΓο ἀόροθδόαό 46 565 

Εἰαΐς οἱ ργοῖλι ροΟυγΟΓΠΘῸΪΓ, Π6 Ρυΐ τηδ᾽ ηΐθηἶγ 16 σ8]116 

4116 ΡΔΓ 'πη6 βόνόγιἰό6 ἀοηΐ]ο Ταϊπλτα ἃ σοηβοῦγό 16 Ἰδ6η- 

ἴ8Δ0]6 βουγνθηΐγ. ΤΥΔ]8 νἱηΐ Δ1]0Γ5 ἃ ΠΊΟΌΓΙΓ. ΗἩδάγὶθη (δὶ 

Ἰόραί ἀθ ϑυσὶθ Ἰούβαθ 565 ἰγοῦρο9 16 ρτγοοϊδιηόγρηΐ 

ΘΙΏΡΟΓΟΘΟΓ ἃ Απηίίοοσμο ἰ6 11 δούϊ 117. Τουΐθ ογαιϊηΐθ ἀθ 

βουόγοιηθηΐ 46 Ϊἰᾶὰ ραιί 465 “Ψυ}5 Π᾽αναϊί ροϊηΐ ἀἸβραγα. 

« Τι γεῖα ἀοηΐαια ἂς Ῥαϊδοϑίϊηδ γθ6 1165 δηϊπλοθ θἤθγο- 

Ὀδηΐ » (ΘΡΑΆΤΙΕΝ, Ηϊδέ. Αὐρ., Παασγ., ν, 2). Τια)δη αὰ] 

οΥδίσηδιέ 1 δι} το ἀθ6 Τύδιυῦ5 Οὐτετυβ 16 ἀόροβα. [6 

ϑδόηδλί 16 δί τηοίίγα ἃ τηοσί ρθὰ δρσὸβ. δε 61165 ΘΘΌΓΟ5 

ςοἸϊηοϊάδῖθηΐ ἄγος 184 ροϊ απο α᾽ Δραϊβοιηθηΐ αὐ Ηδαγίθῃ 

δΥγδιὶὶ ἱπδιιριιγέα θη Ατιηόηϊοθ, θη Μόϑβοροίδιηϊο οἱ 6ὴ 

ΑΒΒΥΓΙΘ δργὸβ ἰὰ οοηαιιόίο ἀθ ο65 ῬΥΟΥ ΠΠ65 ΡΔΓ ΤΥΔ]Δη. 

[,605 Δ 15 56 ΡγΓΙ ΓΟηΐ 8105 ἃ Θβρόγογ 465] ΄ 0ὺΓ5 Τγ6 16 ῸΓ8. 



υχχ ΙΝΤΒΟΘΓ[ΌΤΙΟΝ 

Π]5 ραϑϑόγθηίΐ γδρι ἀθιηθηίΐί ἀὰ ἀόβοβροὶγ ἃ θη ΠΟυ 518 5126. 

Π]ς εὐϊόογόγοηϊΐ 165 Ἰουδηρ65 ἀτὶι ΠΟΌΥΘ] ΘΙ ΡΟΓΘΌΓ. (6]]-ΕἸ, 

δὶ ΙὍη θῇ ογοϊί 16 Τα] μά, δυτγαὶΐ θη γοίθηια ἀθ5 γοϊδίϊο ἢ 5 

δηλῖοα]65 ἄνος 16 ἰδιηθὺχ ἈΔΌΡΙ Φοϑῦυα ΒεΝν Ὁμβάνανια. ] 

δυγδαὶί πχδηθ ἀοηη 6] ΟΓαΓο 46 γοοοηβίγαϊ Γα ]ἃ « τη δίβοηῃ ἀρ 

βαιηΐοίό », ο᾽οϑί-ἃ-αἰτὸ 16 ἰθΏ }Ρ]6 οἱ 18 ν᾽ ]6 ἀ6 Φόγυ βα]θτῃ. 

ἈΙΘῊ η6 ρΡουναϊί τπΐϊσχ γΓόροησαγο δὰ νου ἰ6 ρΡ]5 δαθηί 

ἀ65 Δυϊΐσ, Υἱθὴ 6 ροπναὶΐί ὄΐγα ρ]5 ὨΔῸ116 ἀθ 1ὰ ρδχγί 

α Ηδαάγί θη δρτὸβ ᾿᾽αδηάοῃ 465 ρᾶύ5 ἀ6 1 ΕἘπρὨγ͵ζαίΐο. 

Γόνδαιιο βαϊηΐ Ερίρῃδῃρ, αἱ ἀ6 πδίβϑδῃςθ,.: ὀοσιΐ Θἢ 

302 ατι6 1 ΘΙ ΡΟΓΘαΓ νἱπὶ Δ᾽ Απίΐοςμο ργόβίοσ Θἢ ΡΘΥΒΟΠ 6 

811 Γο]ὀνθιηθηΐ ἀθ Φόγι 58] 6 οἵ ργόροβα δχ ἰχγάναιχ ἀ6 

ςοηδίγασίοη Αρύμια ἀθ ΒΘΥΏΟΡΘ, ρσΊος σοηγνογίὶ 8} 8 8 ͵ 5πη6 

οἱ ἰγδά ποίθυῦ ἀθ 18 ΒΙΌ]6. Οὐοὶ 4} δῇ βδοὶΐ ἀ6 1 Ἔχδο- 

(ἰὰ46 ἀς ς6 [αϊΐ, 1] οδί Ὀΐθη Ἴογίδίη αὐ Ηδάγίθη η᾽ὰ ρὰ5 

αυ(6 Τ᾽ ΟΥοηΐ 58η5 18΄5560Ὑ ἀ65 γα 65 ἀ6 565 ἀΪδβροϑῖ- 

ἰοη5 σοῃς!]δηίθ65. 
Τ᾽ ααΐουγ αἀ6 ἰὰ Ἰοί(γὸ ρουναῖί ἀοῆς ρϑ.]οΓ ἀ6 Ϊὰ σοη ἤϑηςο 

α.6 165 Δυ5 πγοίίαϊοηΐ ἀδηβ 16 ἰο0]6 δὰ πηοτηθηΐ οἱ 1] 

ὀογι οἱ σα 4} οἡ αἷΐ σοηῆτηα πουγουδβοιχθηΐ ο6 486 

ΠΟΛῚ5 ΒΔΥΙΟη5 αὀ]ὰ 465 ἀέριιί5 α Ηδαγίοῃ. Εη δρ ϑϑδαηΐ 

Δ1η51, 1᾿ΘΠΡΟΓΘΟΣ αδίγα]δαϊί Γογ ]]οτηθηΐ αν ἀ6 

γοβρϑϑίθη, ἀθ Ποιηϊίθη οἱ ἀο Τγαδη, ρα Ϊ54᾽}} [οΓΠ15- 

5α]ῖ ἃ 1ὰ πδίϊοῃ 7ὰ1ν6 1 ὈσσοαϑΊ ἢ ἀθ 56 γοοοη δι Π|67. 

Οἢ 856 ἀριηδηάροσα Ἂοϊηπηθηΐ, ἀδὴβ ςο5 Τοηαϊτ0η8, 

Ηδασίθη ἃ ρὲ ὄίγο διηθηό ρᾶ1 Ϊὰ διιϊΐο ἃ 56 γΓο[οΌΓΠΘΓ 

σοηΐίγα 165 {π15 Ρ]05 νἹο]οιηθηΐ ΘΏΓΘΟΓΟ α116 565 ῥΓέαό- 

σΟσϑοι δ, δὰ ροϊηΐ αἀ᾽ΘΏ]ΟνΟΓ ἃ «“Φὀγαβδ] θη Ἰυ5αᾳ ἃ 508 

ΠΟΙ, ἀθ αἀγθϑϑοῦ ἸῺ ἰθΠ1ρΡ]6 ἃ Ψαρίίοῦ ΡΟΣ ᾿Πϑ.] 6 Γ δὰ 

Ὀίοα ἀθ5 ψδυϊ5, ἀ᾽ 4116 Γ }ιδαὰ ἃ Ἰοὰτ ᾿ηΐογαϊΓο 1α οἰγοοηςὶ- 

βίοῃ, 6 ἢ τηοΐ, ἀο βυρϑδίϊζαογ 16 ρο] 116 ἀ᾽ αηόδηςἾ556- 

«Τηρηΐ ἃ 84 ρΡο]ϊζίᾳαα!ο 46 σοποϊ]Ἰδίίοη. Νἧα ΥΟἹΓ Ἰὰ, ἅνϑς 



ΙΑ ΡΑΤΕ ὈΕῈ ΙΑ Τ1ΕΤΤΒΕ ΡΕ ΒΑΒΝΑΒΑΗ͂ ΤΧΧΙῚ 

ΜομμΜΒΕΝ, αὐ Γουϊγοηθηΐ σδρΙΪοΙοαχ ο᾽οδί ἴαϊγο ἀθ 

1 Βοιητὴηθ α᾽ Εἰαὶ 16 ρ]υς ᾿ἰηϑίγυϊί, 16 ρΡ] 5 ρούβρίοδοθ οἵ 16 

ΡΙὰ5 Ἰυαϊοείραχ ααόὸ ΒοΙηθ δἷἱΐξ οοῆηὰ, ὑῃ ἐΐξγε αἀἾ.Π6 

ἸΏ ΟΓΟΥΔΌ]6 Ἱόργοίό. 

[6 σδηροιηθηΐί ἀβθ ρο]ϊίΐαυο ἀ᾽ Ηδάγχγίθη δϑί δηἰόγι ΘΓ ἃ 

Ϊὰ γόνοϊ]ίθ ἀθ 132-135. 1] οαἱ Ἰΐσὰ ᾳυδηᾶ 1 ΕΠΡΟΓΘῸΓ 5 ἀρ6Γ- 

ςιἱ ἀ65 σοηβόα 6 ης65 ἀθ 565 ὈΟΠΏ65 ᾿η 6 {108 : 1] νου δ᾿ 

ΔΘΒΌΓΟΥ ἰὰ ραὶχ ἀ6 1 Ὀτγίοηΐ, ἰδ 415 απ 165 {π1{5 πο 50η- 

δοαϊθηΐ αυ᾽ὰ ΓΟσοηΒ 1 6ΥΓ ἸΘῸΣ πδίϊοηδιϊίό ἃ 16 αυΘΣ 46 

Ἑσοἰΐίο τηδιηθ ραϊχ. Ηδαχγίθηῃ δνδϊὶΐ [αἰΐ ἀθ Φόγιβδίθιη ἢ 

οηἰγοροί σοΙΏΤΉ6ΓΟ18] οἴ ὰἢ Ροϊηΐ αἰ ΔρΡΡρυΐ Ρρουγ 18 ἀοιηΠηᾶ- 

(ἸΟ Γοιηδίηθ θῇ Ογὶοηΐ; 165 Φαϊΐῖς γου]δϊθηΐ 6 αϊγα 16 

σοηΐγο 46 Ἰοὺ ἀοϊῃηϊηδίϊοη 50 16 Τη0η646 ρΡδΐθῃ οἱ γθϑϑβιιβ- 

οἸἰοσ 16 γουϑυτηθ ἀθ Ὀανὶα. (δ σομῆϊὶί ἰου)] οΥ5 ρΥδηα19- 

5δηΐ δηθηᾶ ΗἩδαχγίθῃ ἃ 56 ΓΟ558151Ὑ οἱ ἃ ἴαϊ γθ ργόνδ]οιῃ 165 

ἰηἰόγδίβ ἀ6 1 ΘΙΏΡΙΓΟ 5ῸΓ 16 ραχγίϊ σα]. στ 6 01. Π1 ᾿τροβα 

500 ΠΟΠλ ἃ Ϊᾶ Υ1}16 Ἰηργαίθ οἱ πιϊί, 5δ8η5 ἀοπίο, ἃ 1ἰὰ Γοςοη5- 

ἰγαςίοη ἀπ ἴθι ρ]6 α᾿}} ναῖϊΐ ὑσγοΐηϊδο ἀ6 (61165 σοῃηα!]- 

(ἰοῇ5 απ 61165 ραῦυγοηΐ Ἰηδοοορίδ]65 ἃ ἰὰ γϑ]]ρίοη ἀθ5 

115. ρυχ-οὶ ᾿γγιἰόγθηΐ 1 ΘΙ ΡΟΙΘΌΓ ΡΔΓ ᾿ΘῸΓ ᾿1ηΐγΓδη51- 

68 Πς6 οἱ ᾿᾿διηθηδγθηΐ ἃ ἀμ ΘΓ 1 ὈΓάΓΘ ἀδ σοηδβίγαϊ γα ἅἢ 

ἰθτ }]6 δὴ 1 ΟΠΠΘῸΓ 46 ΖΦῈρΊΟΥ Οδριο] ] ἃ 18 Ρ͵δοθ ἀ6. 

᾿᾽δηςϊθη ἰδ ρ16 ἀ6 Ιδῆνό. 1] 4118 8ἂὶ Ὀθουΐ ἀ6 5οῃ γοβϑϑϑηίϊ- 

τηθηΐ θῇ ἰηΐογαϊδδηΐ 16 οἰ ΓΟ ΠΟΙ βίο, σου 6 1᾿ Δί ΓΙ 6 

ΘΡΑΒΤΙΕΝ. 

5805 ἀουΐο, ΡΟΌΓ 416 165 νιι65 ὀχροϑβόθϑ ρᾶγ ΈΙΠ, οἵ ΡδΓ 

ΘΟΗΓΑΤΤΕᾺ ἀογηδβοηί ἀ65 σογἰπάθ5, 1] [δυαγαὶί αὰθ 165 

Ρᾶϑϑᾶρθβ ἀὰ Ταίπιια ααἱ σοηςογηθηΐ Ἰ᾿ροαπο α᾽ Ηδαάγίθῃ 

Γϑϑοηΐ ΒΟΌ 5 ἃ ὉΠ ΟΧΔΙΏΘ. ΔΡΡΙΤοΙοηαὶΙ. [,ος ἰὀπηοῖρ᾽ ΠΔΡῸ5 

ἰηαϊγοοία ἀθ ὮΙΟΝ Ολϑϑιῦβ, 46 ΘΡΑΆΤΙΕΝ, αἰ ΕΥΒΈΒΕ οἱ ἀ6 

5. ΕΡΙΡΗΑΝΕ Π᾽ 6 ΟὨΐ ρΡᾶδ5 ΠΟ] η5 ῸἨΠ ρ,δηα Ρο]ά5. 

Εη τόβαιηόῤ, ο᾽οδὲ δηΐίγο 117 οἱ 190 ααἹ] ατπί σου 6 Γ ἃ 



ΧΧῚ ΙΝΤΒΟΘΌΕΟΤΙΟΝ 

ἀδίε οὰ [πὶ σοϊηροβόο ἰᾶ Ἰο{{γο ἀ6 Βαγηδρό. Τουΐ ἀσνίοηΐ 

Ο]Δ}Γ 810 Ὑ5 ἀ8Δῃ5 (6 ρΡᾶβϑϑᾶρθ (ν, 14) : « ΕΠΠΟΙΘ 1η6 ΠΠῆ056 ἃ 

Πσοη 5: ἀόγοΥ, π165 ἔγὸγοϑ  Ἰογβα υδργὸβ ἀ6 (615 βρη 65 οἱ ἀ6 

(615 ρΡγΓοάϊ 5 Δοσο πῃ) }}}5 ΟΠ62 ἰϑγαῦὶ, νοὺϑ 16 νουθζΖ πόδῃ- 

τοΐη5 δραηἀοπηό, ΡΓΘΠΟΠ5 ρΆΓαΘ 4] Π6 56 ἰτοόοῦγο οἢ62Ζ 

ΠΟᾺΒ διι55ὶ, βυϊνδηΐ ᾿οχργοϑϑίοη ἀὁ 1 Εογιίαγο, ΘΔ σΟΌΡ 

αἰ ΔΡρο]όξς, τηδ]5 Ρρϑὰ ἀ᾽ ἐ]υ8. » 

ἴη6 ἤόντα 5᾽ ἐΐαι{ οηρατό 465 15. ΠΔΌΡΙ ΑΚΙΒΑ ἀναϊΐ 

ἀόῤεοϊαγό αὰθ ϑίπηοῃ ΒΑΒ- ΟΟΟΗΕΒΑ ὀΐαϊί 16 Μοβδῖο οἱ 1 

σύδηαο δυίοσγιό ἀπ ν᾽ δὶ }Π]ᾶγὰ ἀγαὶϊί ἀοηπό ἃ 1 ρΡοσίο αΣ τὰ ἢ 

ἸΠΟΓΟΥΔΌΪΟ ῥγοϑίϊρο, [,6 ϑοδη δ] 811] ἐΐγθ « ραγίδαϊΐ » 

(ν, 3), οἱ 14 δἰἰδίϊοη σὀοργδρῃΐααθ αὁ ᾿ΕρΥρίο δυίογϑαιϊί 

ἰοιΐθ5 165 οσγσαϊμίθϑ ροὺγ 18 σοτησηπηδαΐϊό σὨγόζ ηΠ6 46 ς6 

ΡᾶΥ5. [,6 {ΓἹορῃηθ τηομηθηΐδηό ἀπ « ΕἾ]5 ἀ6 ]᾽ ΕἴΟ0116 » 

αναϊί οοὐϊό σΠ6ΥΓ δὰχ σῃτγόζ θη5 ἀ6 16 Ῥδ]θϑίϊη: « Ὁ Δη5 ἃ 

ἀογηϊότο σἼΠΟΓΓΟ ἀ6 Φπαόρ, ἐστι βαϊηί υϑίϊη (Αροϊοσιεῖ,͵ 

ἢ. 31), ΒΑΒΟΟΟΘΗΕΒΑ, 16 σμοῇ ἀ6 8 γόνο]ίθ, [δἰϑαϊΐ ϑυ ΙΓ 

δΔχ οσὨγό(ζ]θη5 οἱ δὺχ Ἵσῃγόϊζιθηβ 56]5 165 ἀδγῃΐοῦβ 50ρ- 

ΡΙΪο65, 5115 ηθ6 γϑηϊδίθηΐ οἵ Ὧ6 ὈΪδδρῃόσμηδλϊθηί «“όβι5- 

ΟὨἢγτιβί.» 

Μ.ο ΜῈ, ΓΑΡΡΓΟΟὮΟ 4 σοτηροπβίίΐοη ἀ6 18Δ Ἰαἰίγο ὙϑΥ5 

᾿᾽δῃ 117, ἰαπαϊὶς αὰὸ ΠΑΝ ΑΟΚ οἵ ΘΟΗΠΑΆΤΤΕᾺΒ ἰὰ Γοου]οθηΐ ν6Γ5 

130 ου 191. [,ἃ ῬΥθυηϊὸγο ΟΡ] ΟΏ, ἀργὸβ ἰοὰΐ σα ααὶ νηΐ 

α᾽δίγο αἰΐ, ΠΟ 561 016 Τἱθὺχ ἰοηαόορ, ΕἸ]6 γρῃὰ χηϊθὰχ 

σοτηρίοα ἀπ ἰοη 50 6486] 1] οϑἰ ρατὶό ἀθ5 δ᾽] ἐρ  δίϊοῃϑβ ρῥσό- 

βοιηρίπαουβοβ ἀὰ ᾿Ι{{6 ΓΔ] 1.516 11. ΟἩ ὀΐαϊὶ δὰ ἸοηἀθΓ81} 

ἀδ6ς5 [οΥγῚ Ὁ]65 γοργόβϑδὶ θα ἀ6 Ττδ͵δη. ΓΔΡΡΙΙοδίϊοη ἀ6 1ἰἃ 

ΡΓΟΡ {16 ἀ6 δΔη16] οϑί ρῖυαβ παΐιγο!]α δὶ οἡ Ϊὰ γοροσία δὰ 

ἀἐὀραυΐ ἀὰ τὸρηῃο α᾽ Ηδαγὶθη. Ἐη ουίγο 1] η6 β᾽ δρὶί, δὺ ςΠᾶ- 

ΡΟΙΓΓΘΟ ΧΥΙ, 46 ἀθ 1 ὈΓΟΠΊ6556 οἵ πο ἀὰ σομηπθησοηλοηΐ 

ἀθ ἰα γϑοοηδίγυοίοη ἀὰ ἰθιρ]6 ἀ6 Ιδηγό. Ο᾽ θδί οθ αὰθ 

ῬΓΟΌΥΟ ΠΟῺ 5θυ]οιηθηΐ 16 ἔπιΐϊ Γ « 165 5]6 5 465 ΘΠ 6115 



ἢ ἈΓΤΕΒ ΠΕ ΤᾺ ΓΕΤΤΒΕ ἸΧΧΠΙ 

γοδάϊξιγοπέ », ταδὶβ σα αὶ οϑίὶ αἰ δηδαϊία : « ἈΘΟΒΠΘΓΟΠΟῚ 5 

ἀοης 5] οχὶδίο ὰὴ ἰθρ]6 αἀ6 Ὠΐοι. 1] οὴ οχὶϑίθ ὉΠ 5805 

αουΐίο, τηδὶ5 Ἰὰ οἃ 11-τηδπλ6 ἀός]αγο 16 ὈδύΓ οἱ 16 τοϑίαυ- 

ΓΟΓ... » 

ΟῸΓ ὄΐίγο ςοιηρ οίβ, ἀϊθοὴβ απ Μ. ΕΥΝΚ σοηίοβίο 165 

ζςοΠΟ] αϑίοηβ ὀϊαγόθς ΒῈῸΓ 16 σΠΔΡΙίΓΘ χυὶ ἀ6 Ϊ|ὰ ]Ἰοίίγο. 1] 

ἀοΙΏ8Πη66 ἃ Ἰ᾿ἀχόρὁβο ἀὰ Ἑςῃδρίζγο τν 1η6 δἰίδοθ σῆγσγοῃο- 

Ιορίᾳααο : 16 οῃΖί σὴ σγοὶ νἱϑό ρδγ 1 δυο Γ δογαὶϊΐ Νϑσνα αὐΪἱ 

ἃ Ἀυ}1}16 « αὍὯΠ σΟῸΡ » 6η Ποχϊί θη 165 ἰΓο01]5 ὈΓΪΏςΠ65 ἀθ6 

ΪΙὰ ἀγιδϑίιο ἤδνίθηηθ. [,8 Ἰοίίγο ἀθ Βαγηδνό διγαϊί ὀϊέ 

ὀςγιία δοὺ5 Νοῖνα (960-98) οὰ ῥΡϑὰ δργόβ. 

ὈΙΟΝ ΟΑβϑιῦϑ, ἢ ἰβίοϊγο γογιαῖΐηπο, 08, 32; 09, 2. --- ΘϑΡΑΒΤΙΑΝΌΒ, 

Μία Ηαατνϊαπὶ, ὃ. 6. 14, -- ΕΒΕΒΕ, Ηἰβίοῖγο δος ςἰαϑδέΐχιο, ἹΝ, 

2. 6. --- ἔΡΙΡΗΑΝΕ, Περὶ μέτρων χαὶ σταθμῶν, σοπηροβδό 6 2392 

(Ρ. ἀ6 1 ’ᾺΑΘΑΒΡΕ, ϑυλιηιὶεία, 11), ς. 14... --᾿ ΟΕΟΒΕΝυΒ (Γ(ΠΓΟΠΙΑΌΘΟΓ 
ὈγζΖϑηίϊη αἃ ΧΙ: 5.), ἐαϊ1. ΒΟΚΊΚΟΥ, 1. Ρ. 437. -- ΜοΟμμβδὲέν, ἤοο- 

γγυΐδομε σϑβοκὶοκίο, Κ΄, Ρ. 84. -- ΒΟΗΘΈΒΕΒ, ασϑδολίολέε ἀ68 7 α185- 

οἴδη ῬοῖκΚοβ, 14 νο]. 3: ἐά. 1001, ». ΟἿ0, 6607, 087. --  Η. ΘΟΗΙΠΠΕΒ, 

σοβολίομίο α65 γοργεϊϑοβθη αϊδογσοὶζ, 11, ». 013. --- ΠΕΒῈΕν- 

ΒοΟυΒΟ, Πϊδβίοϊγο οἱ ρόοργταρκῖο ὧἀ6 ἴα αϊοϑεϊπε, 1867, Ρ. 361, 413, 
-- Εὐνκ, δ᾽  Ζοῖξ αἀο5 ΒαγπαδαδΟγιίοξίεβ, ἀδὴ8 Κἰγεοβοηρο- 

δολίοκεϊςεμο Αὐβμαπαϊμπροει τπὰ ὐηπϊογϑδισβπσοη, Ῥδάργροσῃ, 
τ, 11 (4899), »,ᾳ, 77-108. -- ΗΠΑΒΒΆΑΤΗ, Δ᾽ διέοδίαηιοηίοπο Ζοῖΐ- 

φοϑδοξιοβίο, 2. 6α., ΙΝ, Ρ. 477. --- ὈΌΕΒΒ, Ἠοίβϑοη αἷθ5 Καΐβδουβ 
Παατγίαπ, Τ,οἰρΖὶρ, 1881, Ρ. 0. --- ΘΟΗΒΑΤΤΕΒ, Ζιν ΤΟροσταρλὶο 
μπᾶ Οεσβολίεμίο αϊαρσϑδίϊπαδβ, 898, Ρ. 135-151 ; ΒΟΗΚΑΊΤΕΒ, 
Πῖο Ταρε Ἰτα͵απβ υπὰ Πααγίαπϑβ, 1897, Ρ. 1 εἴ δαϊν. -- ΕΠ, 

ἄδη5 ἰ6θ5 ἀθὺχ οὐυντγῶᾶροϑ ἀα ΗΈΝΝΕΟΚΕ, αδ]δ οἰϊέβ, Ρ. 149 οἵ 

Ρ. 229-235. 

ἙΙΥΓΑῦΤΕυ αὶ ὈΕ ΠᾺΤΕΤΤΕΕ. -- Εἢ διισιιηθ Ὠγροίμοδθ,1} η6 

δϑδυγαὶΐ ὀΐγο αποϑίϊοη ἀδα Ἰ᾿᾽᾿αρόΐγεα ΒΑΆΝΑΒΕ, τηδὶργέ ἰἃ 

Γογτχοίό οἱ 1 οι Ὁ]6 ἀα 8 ἰγδαϊίοη. [,65 Δηοῖ 8 οἠΐ 

ὀϊό ρῥγονδὈ]οιηθηΐ ὄραγόβ ρᾶὺῦ 1 Ἰάθηϊ6 465 ΠΟΙ5, ΡῥΔΓ 

1 οτίρίηθ δ᾽Ἱοχαηαγίηθ ἀθ 1ὰ Ἰθίίγο οἱ 565 δἰίδοῃββαὲὶ ἀοο- 



ἈΧΧΙΝ ἹΝΤΗΕΟΟΙΓΕΟΤΙΟΝ 

{Γ1Πη8]65 ἃ 1 Ερ1Γ6 δὺχ ἨἩόργουχ. ΟἸΕΜΕΝΤ θ᾿ ΑΙΕΧΑΝΡΌΒΙΕ, 

ααϊ οανγο Ϊὰ ᾿ἰδΐο 465 ἰθηδηΐβ ἀο 1᾿δροϑίο]οϊίό, ἃ ὀζό δὴ 

ουΐγα βόα αἱϊί ρᾶὺ ]᾽ δἰ] ρογίϑδιηθ ἀ6 1 ̓δυΐθυσγ. ὅοὴ δβϑηίΐί - 

ηϑηΐ ἃ ἐϊἰό δάορίό ρᾷΥ Οβιαΐνε. ΓΘ γόηόγδ(ί οη ΡΟῈΓ 

Βαγηδρό π᾽θιηρόςῃο ρᾶ8 ἀθ5 γόβογυθϑ ἀθ ΘΓ ρᾶγί ΒῸΓ “6 

ααἱΐϊ 65. αἰΐ ἀ6 Ἰὰ Ὠγόηθ, 501 1᾿Ιπτογρτόϊζαίζϊοη δηϊαϊϑἰϑίθ ἀπ 

ὈΒΔΌΙΩΘ ῬΓΟΤΆΪΘΥΓ οἴ 50Γ  ᾿ΟσσΔ5Ί10ὴ ΓΟΌΓΩ]6 ἃ (6]56 ἀ6 ὈΔΙΌΌΘΓ 

1605 δρόίΐγοϑ, οθβ Ὠοιώζτηθβ « ΠΟ ΡΔΌ]65 465 ΡὈἾΓ65 ρόςμόξβ ». 

[,ἃ ΡΙΪαςθ 486 ἰὰ Ἰοζΐγο 46 Βαγηδθό οςοὺρο ἃ Ϊὰ δῖ ἀθς5 

᾿ῖντοβ σδῃοηΐϊαθ5 ἀ8Δη5 16 πδη πβογι ἀὰ 51η8ϊ Ῥσγόῦγνο ᾿ἰὰ 

ανθαγ ἀοηΐ 6116 )Ἰουϊδϑαϊί ἀδηβ 1 ἘρΡ]156 αἀ᾽ ΑἸοχδηάγὶθ δὰ 

1ν" 51ὸς]6 οἵ ὀθχρ!Ἕ.αὰὸ αὰ6 ΟἸΕΜΕΝΤ ᾽ΑΓΕΧΑΝΡΆΙΕ ({ 217) οἵ 

Οκιαΐνε (185-203) 1᾽᾿ δϑηΐ οἱϊόο σοοιητὴθ Ἐογίίαγο. Ο ἐΐαϊξ 

α᾽Δ11Π|ΘὺΓ5 ἅη6 σοηδόσᾳθηςσ ἀὁ 1 ὈΓΙΡΊΠ6 Δροϑβίο απ6 4}}5 

1ὰ] αἰἰγἱ θυ διθηΐ. Τουϊζοῖοιϑ, ἃ ΑἸΟΧΘΉαΓΙΘ Τηδιηθ, 5. ΑΤΗΑ- 

ΝΑΒΕ οἱ 5. ΟΥΚΙΠῈ η6 τηϑηϊςὶοηηθηΐ 781815 1ὰ Ἰοἰΐγο 46 

ΒαΑγηδρό. Οη ἢὯ6 ἴα 1581 ρᾷ5 θη Ογὶθηΐ ἀ8η5 165 ὁρ]1565, 

Ραΐδαιιο Εὐδθὲβε 1ὰ γδῆρθ ΡΔΓΤΩΪ 165 οὔνγοβ ΔΡΟΟΙΎΡΏὮΘ5, 

τουϊ 6 βϑδοῃδηΐί ]ο οσἂ5 συ ἢ [αἰϑαὶΐ ΟΕ ΜΕΝΤ Ρ᾽ΑΙΕΧΑΝΡΆΕΙΕ. 

ΤΕΚτύμΕΝ (100-240), ᾳὰὶϊ ἃ οηἰοη ἀπ ΡΑΙΙΘΓ α᾽.π6 Ἰοἰ(Γ6 

46 βαϊηί Βαγηδαβρό, ροῆδὸ 4} σ᾽ δρὶϊ ἀα ]᾽ ὀρῖίγα δὺχ Ηό- 

Ὀγδυχ. (α ααϊ ργοῦγνο αα1] 6 ἃ Ὀΐθη 5815] ἰὰ ρογίόθ ρο]ό- 

Ιηἶαπο οἱ ἀοςίγ! 8196. [η6 νούβίοη ᾿αΐηθ (ςοΙ ΡΓθηδηΐ 165 

σΠδρίίγος 1-ΧνΠ) αὶ Γοιηοηΐθο ἱγὸς ἤδαΐ (1γ5 οἷἦάχ ν" 5] ὸς]6) 

αἰίοϑίβ ἀ᾽4}]]|6ὰΓ5 απ οσοἰΐο Ἰοἐίγα πη’ αι! τ ρᾷ5 ᾿πσοοη 6 Θἢ 

Οςςε!αοηΐ. 

ϑαϊηί Τξαόμε (391-420:, του οη σγογδηΐ 48᾽6116 ἃ ᾿δροίγο 

βδϊηΐ Βδγηδθό ρου δαΐθαϊ, η6 νοΐ ρᾶ5 α4᾽0}1]6 5011 1Ἰηδόγόθ 

ΡὈϑυιηὶ 165 ὀςγὶβ σδηοηΐαθ5. Οἢ 6 βαυγδαὶί ἄοης 'ηνο- 

αᾳοΓ ἰςὶ ᾿᾿υὰπδηϊγτό ἀ6 16 ἰγδάϊίοη δος] 5] Δ 486. 

{0η6 Ἰοοίΐυγα αἰζοηίϊνα ἀὰ ἰοχίο ρογτηρί ας σ 401} 

οϑδί ᾿ανγο ἀπ 101 σοηγοῦτὶ δἰηϑὶ αα᾽ θη ἰόϊηοὶρΘ 58 



ΜΕΤΗΟΡΕ ΤΗΒΟΠΟΘΙΟΩΠΕ ΠΕ ΒΑΒΝΑΒΕ  ΧΧΥ 

σοηηδίβϑδησθ ργοΐίοηαθ ἀδ5 ἰηβδίτυαϊ οὴβ τηοβδίαπϑϑ οἵ 

απ {π|1 ἀ᾿ ΑἸοχδηάγιθ, ἔαχυη  ]αῦὶϑό ἄγνος 165 οχρ] σαί] ἢ 5 

δ|] ὁρογίαυοβ ἀα 1 Εογίίασο, (δ {1}, σοτησὴθ ΠΟῸ5 1 Δ ΟΠ 5 

ὀίδ Ὀ]}1 ρ'υαβ αυΐί, γίναιί ἀδὴβ 18 Ῥγογηγϊόσο τλοΐϊἱ ὁ ἀὰ 

ΒΘΟΟΠΑ 5[δς]6, 1] 6Θϑὲ ἱπλροβϑὶ Ὁ]6 θη οῇδοί ἀ6 αϊγο ἀθϑοθηᾶγο 

16 ςοτηροβιίΐοη α6 ]ὰ Ἰοἰγ6 ἀργὸς ᾿᾽δῃ 197; σὺ 1 ἐσγαβοιηθηΐ 

ἀόβηῖ ἀ6 18 παίϊϊοηδ]ϊίό Ἰαΐνο οἱ 1᾿οἤοηάγοτηθηί ἀ6 ἰου5 

565 Γᾶνρϑ 46 Γοϑίδι γδίίοῃ γο]ρίθιιθο οιβϑοηί γοηᾶπ ἰητι{1]6 

ὯΠ6 ρΡοϊ]ότηϊαπο ἀρ ς6 σῬηΓΘ. 

ΗΈΡΕΙΕ, α5 ϑεπαβεβγοῖθοη αἀ685 Α ροβίοϊ8 Βαγπαδαβ, ΤΡΪηραθρ, 

18μ0. -- ΚΑΥΒΕΒ, ὕδεδον ἄδπ 800. Βαγπαδαδβδγίοῦ, Ῥδάεσγροσπ, 

1866. --ἅΙ.Ο. Μυεξιξπ, ΕΥὐκιαογιπρ ἀ65 Βαγηπαδαδογίο οδ, 1, οἰ Ζίς, 
1869. -- ΥΈΒΕΙΕΒ, 2 6γν Βγὶοῦ αἀο5 Βαγπαδαβ, 1870. --- ΗΙασΕΝ- 

ΒΑΘΗ, ον 80η. Βγυίοῦ ἀ685 Βαγπαδαβ, Β856], 1878. --- ΗΕΥΡΕΟΚΕ, 

Πιβδογίαϊϊζο για Βαγπαθαο οριϑίοία ἱπίογροίαία αἀδηιοπδίγαϊμγη, 

Βτγυπϑνὶρὶ, 1874. -- ΒΒΑΟΝΘΒΕΈΒΘΟΕΒ, ἢν Αροξβίοϊὶ Βαγπαῦδαϑ, 

Μάαγρϑηςθ, 1876. --- ΟὕΕΡΕΜΑΝΝ, οϊϊοὶοπϑοοϑομιοἈέϊοιο δέμαϊοτ, 

ΤοΙρΡΖίς, 1876. -- ΟΥΝΝΙΝΘΗΑΜ, 76 Ερίβδίϊο οἢ 5. Βαγπαδαϑ, 

Γοπάοῃ, 1877. --- ΕὙΝΚ, ὲγΥ ΒαγπαδαβϑΥυ οί, οἷπο δεν πυοὴι 

Επαο αἀθ8 ογϑίοη Ψαξγυβμιπαονίβ, ἀδὴβ 1ὰ ΤἈδοὶ. Οιιαγτξα 80 Υὴ[ξ 
ἂς 1884, {. υχντ; 'πη6 βοοοηάαδ ἀἸββογίδίοη ἃ ρᾶτγὰ θη 1897: ἰουΐθϑ 
ἄρυχ 56 ἰγτουνθηΐ ἀδηὴ8 ᾿ὐἰγομβοησοβοβίομει, Α δμαπαϊμιπσοη υπὰ 
{Ππἰογϑιοξιηροη, Ῥϑάρτγθοσῃ, 1890: { 11, Ρ. 77-108. --- Τομαν, [6 
Αροςσαΐνρβϑε τηαπ Βαγπαδαβ (Τποοὶ. Τ᾽ )ά. 1884). --- ΝΟΙΚΜΑΆ, 
Αα Βαγπαδεανι αροσαϊυρϑίηι δγουὶβδ απποίαϊζϊίο, 1881. --- ΨΟΕΙΤΕΒ, 
1)ὴον Βαγπαδαϑδγ θοῇ, ποι τιπξογϑιςομί, 1888. --- 1.  ει55, δοῪ 

Βαγπαδαϑϑγὶοῦῖ Κυϊεβον ἀπίοΥϑμομέ, Βου]η, 1888. --- ΓΙΘΗΤΕΟΟΤ, 

5. Οἰοηιοπὲ ὁ οπιο, Τιοπάοῃ, 1890. --- Βαανα, ϑέμαϊον οὐον' Βαγ- 

γιαδαβδδγουεὶ (Ἰοοὶ. Τιὶ)α. 1901, σο]. 374). -- ὈΌΘΗΕΘΝΕ, δαΐπέ 

Βαγπαῦδό (ἀΔ}8 165 ΜΜόϊαπρεβ αἀο Ἠοϑβϑὶ, Ῥαυὶβ, 1892 ; ἡ. 41-71.) --- 

ΕΙΘΗΑΒΌΒΟΝ, ΜΒιδιϊοσγταρβίςαϊ κυπορϑδῖβ, 1887, Ὁ. 16. 

ΕὙ, ΜΈΕΤΗΟΡΕ ΤΗΞΚΟΙΟΘΙΟΙΕ ΡῈ ΒΛΆΝΑΒΕ. --- [6 [οηα ἀ6 ]ὰ 

ἀοςοίτγί πο ἀκ 18 Ἰοεϊίγο ἃ Βαγηδρό γϑροβο 50 ἰᾶ αἰδίϊ οί] ἢ 

Ρδυ]ηἰθηηδ οηΐγο 1 ΠΌΥ6 γοϊρίοη ἀρ 1 Θβρυὶί ααυ᾽ο5ὲ 16 



ἸΧΧΥῚ ΙΝΤΒΟΒΟΌΟΘΤΙΟΝ 

ΟΒΓΙΘ Δ 15 16 οἱ 16 δ πἀαΐδπηηθ [οΥ4]15 16 οἱ σῇδύη6}1. [,6 

ΟὨΓΙδί ΡΓΘηα ρμαϑζί ἃ ἰὰ ογόδίίοηῃ ἀ τηοηαᾶθ οἱ ἀ6 1 οϊητηθ 

(ν, ὅ-10 ; νι, 12), 1βρίγθ 165 ριορῃὸίζίος (ν, 6), 6ϑἱ ᾿᾿᾽δυΐθογ 

ἀθ ἃ γόβυγγθοίίοη ἀθ5 τηογίβ ίν, ὅ-7), ὀΐδὈ} 1 5884 ἀθιηθ ΓΟ 

6 ΠΟὺΒ (ΥἹ, 14-15), Θἢ ΒοῃλΠγ6 σοῃ ΟὨα 50η δοίΊΟη ἄνθος ς66]]6 

ἂς Ὠΐδα (νι, 12: χυι, 8) : ς᾽ οϑσἱ Ἰὰ ὰῇ ὀ]διρ ββουηθηΐ 5] η1ΗΕ- 

οδίι ἀθ9 νιὰθ5 ΡΠ ]ΘΠΠη65 ἃ ΡθΘὰ ρῥγὸβ ἀδῆβ ἃ ζτηδχηθ 

αἀϊγοοίίοη απὸ 1 όνδηρ!]α Ἰομδηηΐαᾳαθ. ΝΟυ5. ἄύο5 ἀοης 

Δῆδιγο δὰ τοργέβοηϊδηΐ απο ἰδβόο]ορ!α εγόζπηο αυϊ 

σου Ὀ᾽η0 1ἃ ροηδόθ ρδι] ηΐθηη6 νος ἰὰ ΡὨ]]ΟΒΟΡἢΪα Γ6]1- 

δίουθθ δ᾽οχδηάγιηθ, βυγίοιϊξ ς6116 ἀθ ῬὨΙ]οη, οἱ σἤοΓΟΒΟ, 

8 ΤΟΥ 46 Ϊᾶ τηόΐῃοαε δ]ἰόρογίααο, ἃ ἀόραρογ 16 σᾶγδο- 

ἰὸγθ βρίγ α6] ἀ6 ἰοαί ᾿᾽Αποΐθη Τοβίδιηθηΐ, σαγδοίόγο ααὶϊ 

δναιϊί ἐσεῃαρρό δὺχ 4Δυϊΐ5, ργόοσσυρό υαηϊαᾳαρδιηρηΐί ἀθ6 ]8 

Ἰοιγθὸ ἀθς Βογίίαγοβ, Πἰδυαΐοιγ ἀ6 Τ᾿ Ρ᾿ίγο ἀὺχ Ηόργουχ 

ᾶνδὶί ργόοςοθαό Βδαγηδθό ἀδηϑβ ἼἽοίίθ νοΐ; τηδῖϑ5, σοιητηθ 1] 

ΔΥΓΓΙ͂ΝΟ α ΟΥ̓ ηδΊΓΘ, 16 αἰσοῖρ]6 56 τηοηΐγα Ρ]05 ᾿ἰπέγδη- 

δβϑδηΐ αὰ6 16 χτηδὶίΓγα (Π, 9. τι, 6.1ν,6. νπι, 7. τχ, 4. χ, 9-12. 

ΧΙΥ, ΧΥΙ]). Π]1 ἀόηϊο ἃ Ἰ᾿ΑΠςΙοη Τοβίαμπηθηΐ, ἀὰχ τἰΐοθς, δὺχ 

ςόΓότηοη θ5, ΔῸΧ ΡΓΘΒΟΓΙΡ(ΙΟη5 ἰοὰίο γόδ] 6 ̓ {{όΓ8]6, 5ογ- 

γϑηΐ ἀθ ΒιρΡΡρογζί ἃ 1 β' β  ἰδοδίζοη βριγίμ 6116. 

ΗΌΓΤΖΜΑΝΝ, ΖοἈγδιοῖ ἀον ΝΊ Τ οοϊοσὶο, 1897, ἰ, 11, ». 290 εἵ 
ΒΘαϊν.; ΗΌΟΣΥΖΜΑΝΝ, Βαγπαδαβ ᾿πὰ ὑοϊμαπηδδ, ἀδλπ5 ἰὰ Ζεὶϊ- 

δολυ  ΓᾺΥ τοϊδϑοηβομπαζιείςμο ΤἈποοϊοσὶο, 1871, Ρ. 326 οἵ βαὶΐν. --- 
Γ[ΓᾺΟΜΑΝ, ς Αροςαΐψυρ86 ναὴπ δβαγπαδαβ (ΤἈΘΦοΙΪ. Τὶ)α. 1882, ». 461. 
-- ὅΤΕΟΚ, σαϊαϊογδγο , 1888. --- ϑαγτίουϊ  ΨΈΠ,,, 88 165 οὕνσαροβ 
ἀόηχὰ εἰ(όβ. 

5 ΥΙ, ΕσΒΙΤΒ ὑΤΙΠ15Ὲ5 ὈΔΝΘ Γ1Δ ΨΕΤΤΕΕ ΡῈ ΒΑΆΝΑΒΕ. --- (6 

δοηΐ: 15 ᾽η6 γτοϊδίϊοη ἐναηρόϊίατιιο ααἱ οϑὲ ργο δ] οι θηΐ 

ς6116 ἀ6 βαϊηΐ Μαίῃϊδα (ιν, 14. ν, 8:9. νιι, 19). 

20 [,6 αὐυδίγϊότης ᾿ἰνγο ἀ Εβαγδβ (χιι, 1) απ ἃ ἀδ ὄέξγο 



ΕΘΒΙΤΘ ΒΑΝΒ ΤᾺ ΓΕΤΤΒΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕΗ͂ ΧΧΥΙῚ 

ςοιηροϑβό ἀδη8 165 ἀογηϊόγος δῃηηόθ ἀὰ τὸρῃο ἀρ Ὠοτηὶ- 

{16 η. 

9. Γι ὀογιί Τοηἀδιηθηΐαὶ] ἀθὸ5 « Ποὺχ γοῖθβ » (ΧΥΙΙ-ΧΧ) 

αἰ 11156 δηἰόγ ουχοσηθηί ρδγ ]ὰ δ ὲέααρςσξιὰ. 

άο (οΙηη6 ἀδη5 1 Ενδηρι]ο ἀθ Ῥίδσγο οἱ σοϊητηθ ἀδΔη5 

β5ϑϊ1ηἰ πδ[η (4 ροϊοσὶο.1, ΧΧνὺ σα δοῃί 165 Ψπ|{5 διιχ- πχδιη 65 

ααϊ, ἀ'αρτὸξ Ἰ᾿ ὁρϊῖίγο 46 Βαγηδδό, ογαςϊβόγοηϊΐ 16 Θδι νυ Γ 

(γ, 11-12, γι, ὅ. ντι, ὅ-9). Οθίία εἰγοοηδίδηςθ, α] η᾽ δϑὶ ρὰ5 

ΘΙ ΡΓαηἰόθ ἀὺχ ΒΥ ηορίϊα 65 ρογτηδΐ 46 ΡΟ η56Γ αὰ6 ᾿᾽δα  ΘῸΓ 

ἃ υ{1||δσ6 ἀη6 Γο]δίίοη ἐνδηρό]ϊὶαιο αἰδίϊηςία ἀ6 ϑβαϊηΐ 

Μαίμῖοα (Οἵ. 5. 468η, χιχ, 16). 

59 ΓΙ Ερϊίγο δὰχ Ηόργοαυχ ἃ ἀδ ἀίγο σοηηὰδ οἱ υἱ]1566, 

[5 Ὑδρρυοςβοιηθηΐβ δ᾿ ἱπηροβϑηΐ : τύ, 10 οἱ Ηὀῤ. χ, 25; 

ν, 1 οἱ Ηόδ. χπ, 24: ν,6 οἱ Ηόῤ. τι, 14: νι, 18-19 οἱ Ηόδ. 

1, ὃ ᾷ  ΥΠ|, 1-2 ἀνος ἢόῤ. ιχ, 113-19; ναι, 7 νος Πόῤ. τν, 2; 

ΧΙΥ, ά ἄγνος πόδ. πι, ὃ; χυ, 9-ὁά οἱ Πέῤ. τν,  ; χυ, 6-7 οἱ 

Ἠδόδ.ιν, 9-10 ; χυι, 8:99 οἱ Ηόῤ. χ, 19-23. 

ΑἈΝοΙΌ, Οκαρδέϊομοβ ὧἀ6 σοηιροδίξϊοπο οἱ βοπίϊδιια Βαγηπθδααθ 
δρΡὶιϑβίοίαο, Κορ ρβθογρ, 1880. --- ΕἌΑΝΚΕ, Ζειδοελγι ἐ Γὰγν τἀ{Ἐ6- 
γίβϑομο ΤἈδοϊοσίο, 1δώ40. -- ΗΕΕΕμέ, ΚΑΎΘΒΕΒ, ΟΥΝΝΙΊΝΘΗΑΜ ἀέ]ὰ 
οἰ.65. 

ΚΎΥΠΙ. [ΕΞ ΡΕΘΤΙΝΑΤΛΑΙΒΕΘ ΠῈ ΠᾺ ΓΜΕΤΤΆΕ. -- ΟἈΊΘΈΝΕ, ΠΟ 5 

᾿νοῃϑ νὰ ρΡ]5 πδπί, αἰζγιρυδὶέ ἃ 18 Ἰοϊίγο ἀθ Βαγηδὺό 

Π6 ΟΥΙΡΊΠ6 ἂροϑβίο]ϊασο. Π] ΗὟ ἃ ἀοῆς Γ]6η αἀ᾽ ὀἰοηηδηὶ ἃ “6 

481} Δ ΡΡὈΟ6]]6 χαθολιχὴ ἐπιστολή, (ΟΟπέγο Ο(οἶδ86 ἵ,1,Χ1π) οἱ Τα] 

ἀοηηθ ροὺυΐγ αἀοβίϊηδϑίαϊγοβ ἰοῦ ἰθὸ5. Ἑσῃγόζ θη5 αἰ Δ]ΟΓ8. 

ΚΆΕΘΕΒ ααἱ δουϊζίοηΐ Θησογο οσοίίθ ορί ἢ οη οϑί σοτηαίία, 

νἱοιοΓ Θιιβθυηθηΐ 56] 0 ΠΟιι5, ρᾶΓ Επ,, ἀοηΐ 1 ὀζααο 50Γ 16 

ἰοχίθ φαὶ ποιὶ5 οσσρ6 Π6 βσϑυγαϊί ὀΐγο {ΓῸΡ Γοοοιητηδηαόθ. 

(ο]υἱ-οἰ ἀναϊί αἰ ΔΡοσγαὰ ρϑηςῃό ΡουΓ ἃ 5ΥΓΙΘ, τη815 1 ΟχϑιΏθῃ 

Ὀ]115 αἰἰοηζι ἀθ ᾿χ, 6 16 ἀῤοῖϊάθ θῇ ἔδνϑιν ἀ᾽ ΑἸοχϑησγθ, 



ΧΧΥΗΪ ἹΝΤΒΟΘΙΠΟΤΙΟΝ 

γοῖοὶ 16 ἰοχία : « οιβ ἀἷγοζ ροαί-δίγο αὰ6 1 ὍΠ ςοἸΓοοη- 

εἰδαὶί οο ῬΡθῸΡ]6 ΡΟῸΓ τηθίίγα 1ὸ σθοθδα (ὰ 1΄411]|8ηςς6 αἰν1 6). 

- Μαϊΐϑδ οι 165 ΓΙ 6 η5, ἰου}5 165 ΑΥδΌΘ65, ἰο15 165 ργόίγοϑ 

ἀ6ς5 ἰ4ο0165 δοηΐ ὀρδ]οπηθηΐ οἰγοοηςδ. ἔδίς-οο ἀοης αὑ}}5 

δΔρραγίϊϑηηθηΐ 8.55] ἃ 1᾽΄8]1||8ης ὃ Μδ815 165 Ερυρίϊθῃβ θυχ- 

Πλδη65 ργαϊίαυθηΐ 1 οἰγοοηοϊϑίοη. » ΟἿ σοΙῃρῖοηάᾶ 

Δ Ιογβ 16 [6 γΠὴ6 41} ΘΠ Ρ]Ο16 π|, 6: « Π| που δ ργόνθημυϑβ ἀὉ 

ἰοὰιΐο σΒοβο, 46 ογδαϊηίθ αὐ ὀἰγδηροῦβ δίἢ 1 ἐς ἃ ἰοὺγ Ἰοὶ, 

Ποῖι5 π᾿ ΔΙ]]ΊΟὴ5 ΠΟ ὈΓΊΒΘΙΓ σοηΐγθ. » [ἃ οσοτημηὰηδαί(ό 

ὀρσγρίζοηηδ ὀΐζαϊί οοηροβόθ ἢ φΊδηαθ ραγίϊε ἀ6 οῃμτγό(: θη 5 

γ6ΠηῈ5 ἀὰ ΡΔρΡ΄8η15Π16. ΕἾ]16 ἐΐα!ὶ ραγιϊσυ] γοηχθηΐ ὄργουνόθ 

ΡΔΓ 6 ργοβόϊγίϊ ϑηλο 7.1 ααἱ ηἾαγναῖϊί ροϊηΐ ἀόβδυτζηό, τη ὁ’ 6 

δρτὸς 1᾿ ἐογαβδοιηθηΐ ἀ6 ]᾽δὴ 70. 

ΕΝΚ, ΚΆΌΕΘΕΒ, ΔΈΙΙ, ἀό]ὰ οεἰἰέβΒ. -- ΗΕΕΕΙΕ, ἢ α8 ϑεπα- 

δολγοίδοη αὧἀθ85 Αροϑβίοϊβ Βαγπαδαβ, 1840. --- Τ΄ΡΘῦ 5 ἀ8η5 ἰὸ 
Βὶδοϊοαίκον ἀΘ ΘΘΉΗΈΝΚΕΙ, [, 1809, Ρ. 368.--- ΥΕΙΖΒΑΕΟΚΕΒ, ΖΏΤΣ 

κΚυὶεὶκ ἀο5 Βαγπαδαβδγίοξοβ, 1803, --- ΗΑΌΒΒΑΤΗ, ΔΝοιιοοϑίαηιοηξ- 

ἰἰοῖο Ζοϊἐροϑβεολὶςμίο, 2. 6α., ΤΡ, ». 342. --- Ηλβναοκ, σδϑβολίςομέο 
ΑοΥ αἰϊελγίιϑδιϊ. Γ{,{{., 11,00. 58. --- ΒΟΗΙΑΤΤΕΒ, δὲο Ταρο ΤΎα)απ8 
πὰ Πααγίαπ8, 1897. -- ΤΙΆΡΕΥΖΕ, 1,ὀρὶῖγο αὧἀο Βαγπαδό, [οὐ- 

ναϊη, 1900. 

ἘΣ ΎΠΙ. ΓῈ ΒΌΤ ΡῈ ΠΑ ΨΕΤΤΆΕ. - ΠΠ σ΄ ἀρΊσϑαϊί ἀθ ΠΟΙ ΪΓΟΓ 

Ι6 ἀδῆροι αὺὖἱϊἱ τηθηᾶδςδιί ἰὰ ἴοὶ ἀἴὯπ6 σομηπμγιηδαίόά σἢγό- 

{6ηΠπΠὸ. 1] Κ᾽ ἀναϊὶ ἀθ5 οῃγόξζίθηβ πα αϊθδηίβ ααἱ ςοΊ56Γ- 

γαϊοηΐ 465 αἰΐίϑοῃθϑβ ἄγνος 16 ηοβαϊϑβηλο οἵ η6 ςγογδϊοηΐ ρὰ5 

ἃ 50ηὴ δργοραίίζοῃ ἀὀπηϊίνα. 1] [4]181{ ἸοὰΓ Γόβ᾽ βίου ΠΟΙ ΤΏ 6 

ϑαϊηπί δὰ] οἱ ϑαϊηΐ Βαγηδρό δυίγοίοὶβ ἃ Απίϊοςδο. 1} 

[4111 ἸΟῸΓ ἀΟΏ ΠΟΥ σοΙΏ 6 Διιχ (δ]αίοϑβ 1 ο]αῖγο η {10 ἢ 

ἀ6.]84 ποιιγοδιιίό οβϑοηί]6116 αὶ σΠΠΓΙσ ΙΔ σῖηθ. Θου]οχηθηΐ, 

ΓΟΙΏΠΊ6 18 ὈΐΘη γα ΟΥ̓ ΕΙΖΒΔΕΟΚΕΙ, 8 ΡΟ] 486 651} 5] ϑρόςϊδ- 

Ιπχοηΐ αἸἰτρόθ σοηίγθο 165 {15 αα ὍΠ ἀοἷί 165 ΟΓΟΙΓΟ νἱϑός 

Ρὶιι5 τόθ αἴιὸ 165 σῃγό 16 η5 Ἰυἀδϊδαηίθ. ΠΥ ἃ Ἰὰ υΠ6 



1ἘἜΝΙΟΜΕ 0 ΟΥΑΤΕΙΣΜΕ ΘΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΙΧ 

ΓΟΒΘΘΙΠὈ]Δη66 ἰγαρρϑηίο ἄγος 1ὰ τδηϊόγο 46 σϑϊηΐ Φυβίϊη. 

Ηάκύϑβατη οἱ ἩλΆνΝαΑΟκ ἅνος 1πἰ οἠηΐ ΘΏσΟΓΟ τΐϊθαχ ἴδϊί 

ΓΟΒΘΟΓΕ ΙΓ] Ὀυΐ ἀκ ἰὰ Ἰοεἰίγο. (οἱ 65581 γδαϊςδὶ ἀο βέρδγογ 

ςοΙηρ!] ξοιηθηΐ ᾿Ἂη ἀδ6 ]Ἰ᾽δυίγο 16 Το ϑ Δ] οἱ 16 

Ἰυαδΐδθηηο οἵ ἀθ δι ἰΓἸ ΘΓ 1᾽4]] δῆς οἱ ᾿᾿Α ηςίθη Τοϑίδμηθηΐ 

4α᾽δὰ ρῥΓοιηϊοΥ ἔπιὶ ρχγονοααό ρᾶΓ]6 ἄδηρογῦ ααἱτηθηᾶςδὶΐ 165 

σὨγό(ζιθηβ, 8ιὶ τπηοιηθηΐ οὐ πδΐβϑδαϊί 16 ριῃηοβίϊς!βιηθ, α᾽θη- 

ἰϑηάᾶζγο ᾿᾿Αηςοΐίθη Τοϑίδιηθηϊί σοι 16 [165 {π|{5 56] 0 14 ἰθί γα 

οἱ ἀ6 γοίοι 6 Υ ἀδη5 ἀο5. σοηῃηςθρίϊοηβ πἷνος οὐ ἰοὰυΐ δὰ 

ΓΛΟΙΪΏΒ 1 δϊδδηΐίοβ. Θοα]οτηθηΐ ἩλΆνΝΑΟΚ δουίζοηί ἃ ἰοχί 

46 ᾿δαΐοογ ἀ6 ]ὰ οἰ ἰΓ6 π᾿ ἃ ρΡᾶ5 6 γὰ6 ῃ δαγογβαί γα Γό6] 

οἱ νἱνδηί. 

ΘΟΗΓΑΤΊΤΕΗ, ἀΔη5 50η ὀΐιὰαἋθ 50 Ηδατγίθη, βίρηδ]ο 165 

Ῥϑϑϑᾶρϑβ 46 Ϊὰ Ἰοίίγε αὰϊ ργοινθηΐί ρόγοιηρίοϊγοιηθηί 16 

ςσοῃίγαϊγο (1, 1-10. τν, 1-0, θ-14. χνι, ὅ-4, χχι, 4). 6 Ἰὰ 165 

ἸΠ5ΟΙΉηἶ65 ἀ6 ] δυϊθοΓ (ΧΧΙ, 7) οἱ 500 οΥἹ αἰ Δ]ΑΓ6 (τν, ὅ᾽. 

1 ουΐῆί 46 ΓΟΙγο ]Ἰὰ Ἰοίγα ἄνὸς 1᾿΄ δῖ. 6 ἀ6 οοβ 4 6 ]α 68 

Πα ]σΔΊΙΟΏ5 ΡΟῸΓ 5᾽ ἰοηηθΥ απὸ Μ. ΓΑΡΕΌΖΕ αἱΐ ρὰ ὀσυῖγο 

αα Ὅἢ ἰγοῦνο « ἀ8Δη5 1 ΕΡΊίΓΘ 165. ρδ 151 0165 βδρόςσς]αί οη 5 ἀτι 

ςαίόομὸόϊξζο, οἵ ΟῚ 165 ΟΥἹ5 ἀ᾽ ΔΙαῦτηθ ἀὰ ρϑϑδίθαγ. » 

ΕΊΙΧ. ΓΙΈΝΙΟΑΜΕ τοὺ ΟΥΛΤΕΙΕΔΙΕ ΟΘΒΠΑΡΙΤΆΕ. -ο « 51] ΠΟᾺΒ ΠῸ 

ΒΟΙΏΠΊΘ65 Ρ85 5805 1η}6]]Π]ΡΌης6, ΠΟ 5 ἀσγοηθ σΟΙΏΡΓΘηαΓΘ 

1065 ἀθδϑϑϑίηβ ἀθ ροηϊό ἀὸ ῃοίγε Ῥὸγο: 51] πΠοῖ5 ΡῥδΓ]Ὸ, 

ο᾽δδί 4}} νοὰΐ αὐ 585 Ποῖῖθ ὀράγοῦ σομμηο σοιχ-Ἰὰ (165 

{π|15) Ποὰ5. ΠΟΥ ὨΙΟΩ5 ἃ Ποῖ5 ΔΡΡΙΟΟΠΟΥ ἀο ]α]... ΝΝοιι5 

ἀρνοῃβ ἀοῆς, 1η65 γόγθϑ, ἀΟΏΠΟΓ ὉΠ 501ὴ ΤΙ] Ππς ΙΧ ἃ 

ποίγα 58]πί, ἀο ρϑὰΐ απὸ 1ὰ Μϑ]ῖ πη πδίηαθ Γαγ ϊνοπηοηΐ 

ΙΟΥΓΘῸΓ 6 ΠΟ115 οἴ σΟΠ]ΠΊ6 ἄνθος 1Πη6 Π"ὍΠἀΟ η6 ΠΟᾺὰ5 ἰδῆςσα 

Ιοΐῃ ἀς ηοίγε νἱο (Ξξ ἀὰ ξα]αί)... Ὁ ηγὸ5 ἔγόγοβ, ηοίγο 16 

ἸΟηΡδηΪὴ6 ἃ ἄοης ρουγνι ἃ 6 41ὸ 16 ροῦρ]6 α1}} ἃ 

ΡΓόραγόὁ ΡΔΓ δοὴ Βἰθη-Αἰπη οὐΐ ἀπο ἴοἱ 58η5 τόϊδηρο : 1] 

ΠΟὺΒ ἃ ῥΓόνθηιβ ἀὁ ἰοαίος οσἤοβο5, ἀο ογαϊηΐα αὐ ὁ γδἢ6Υ5 



ι ΧΧΧ ἹΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ 

ΔΠ}]1ό5 ἃ ΙΘῸΓ οἱ, ἤοτ5 Π᾿ΔΙ]ΠἸ]ΟΩ5 ΠΟῸ5 ὈΓΙΘΟΙ ςοηΐίγο. » 

(ιι, 9-10. τη, θ). 

ΑΡρΓὸβ ὰῃ ἰ6] ἀνογ ϊϑβϑοιηθηΐ 1Ἰυν δίϊοη ἃ « ΓΟΟΠΟΓΟΠΘΓ 

“6 ασαϊ ὁδί σαρδὈ]6 ἀ6 ϑϑῦνυϑγ» 165 ἀθϑίηδίδιγος ἀ6]8 οἰ γὸ 

6 «4 οχαῃγϊηδηΐ 165 εἰγοοηβδίδησοϑ ργόθοηΐθϑ» ἢ6 ροαΐξέ 

ΔΥΟΙΪΓ αα ὯΠ 56}8 : 1] διαί 56. ρΓαΘΥ ἀ65 ψυ5 οἱ ἀ6 ἸΘῸΓ5 

γδη65 ΟὈΘΟΓΥΔΏςΘΒ ; οἱ 66]84 σοι ροῖῃθρ α᾽ γε ὄοχοὶὰβ ἀὰ 

ΓΟΥΔΌΠΙΩΘ 465 οἰοὰχ (τν, 16). γοΙ!ὰ ἄοης ἀ᾽δοογὰ ἀδ6 ααϊ οἵ 

Ὧ6 αυοἱ 1] δαί 56 ραγάθυ. ΟδΥ « 1] β᾽ οϑί ἀρρσοςδό 16 σγαγια 

βοαπαάαίς ἀοηί ἨΈΝΟΟΗ αἷΐ αα}} ἃ ὀϊό ὀσγιὶ » (αν, 9). 

ὈδΔη5 |᾿Θβϑαυΐδϑθο ρῥγορμόζᾳαυς αὰὸ ἀοηηθρ α6 ]᾽ ἰδίοι!Γο 

ἀπ Ι0η66 6 ᾿ίνγε α Ἡόῃμοςἢ (ςδβδρι γος 859-90) 16 ἰγσουρόθϑι 

ἀρ Πῖοι ([5166}]}) ἀρραγαῖΐί δἀρδαδηδοηπό ἃ βοϊχδηΐίο- αἷἰχ Ὀδϑγ- 

ΒΟΓΒ Ρδΐθηβ ἀοηΐ ἰὰ ἀοπιϊηδίϊο 56 ραγίαρε 6 αυδίγο 

Ρόγϊοαδθϑβ οὺ ἂἄροβ. ἀὰ Τη0η646 ἄγος, Γεσροοίνοιηθηί, 29, 12. 

23, 12 ὈρύροΥβ. [6 128] αα}}85 [οηΐἱ ἃ ἰσὰσ ἰγοῦροδα οϑί 

ηοίό ἀδη5 ἢ ΠΥ γ6 ΔΓ ἢ Δηρ6 ἀ6 "16. Α ἰὰ ἤη ἀθ σῇδαιμθ 

ἂρε ἀὰ τηοηᾶο Ἰὸ ᾿ἶνγο οϑί ργόβοηϊζό δ τη δῖίγο ἀὰ ἰΓουροδὰ 

41 [ἰο 11ἰ οἱ 16 556116. [,6ὰ ρυ8 τηαῦναὶβ σουν ΘΙ ποιηθηΐ οδί 

σοΙὰ] ἀθ5 ἄοιζο ογροῦβ ἀὰ αὐδίγϊότης ἂρο ἀὰ τηοη6ο6. 

Α 14 Ἰθεΐαγο ἀ6 οθ α4α}}5 οηἱ ἴαϊΐ, 16 πηδῖίγο ἀὰ ἰγοῦροθδὰ 

ῬΓΘΩα 6Θἢ τη81η ἰὼ Ὀᾶΐοῃ ἀ6 858 Ἴοϊόγο οἱ δῇ ἔγδρρε ἰὰ 

ἴοτγθ, (61]16-εἰ 56 θη. [,65 Ἰηϑυνδὶβ ὈΘΥρογβ βδοῃηΐ ρα ηΪβ, 

οἱ ὑἢ ποιιγοᾶὰ ΓΟΥΘΌΙΠ6 οδί ργόρασό δχ Ὀγθὶθ απ] 

Γοδίθηΐϊ. 

Π ποδί ρὰ5 ἀοπίδθιιχ αιι6 Βαγηδθρό ἃ ρὰ ρηΐθηάγε ἰου (65 

165 ρδγιϊσυ]αγι τό ἀθ ᾿δροσαῖνρϑθο α Ηὀηοςῇ ἀδη85 ἢ 5605 

οσὨγότζίοη. ] Ἰ᾿διαγαὶΐ ἰγαϊίόθ ἀνος 1 τη ᾿Ιρογίό ἀοηΐί 1] ἃ 

56 ρηνοῦϑ ᾿᾿Α ΠοΙ θη Τοϑίαμηθηϊ. (δ 48] οϑί δὺσ οθϑδί α}}} 

ἃ ρῥΙόβοηΐ ἃ 1 6ϑρυῦϊί 1θὸ5 ραϑϑᾶροβ α᾽ Ηόῆοςῃ 6 ποὺβ 

ΥΘΠΟΏΒ 66 ΓΔΡΡΟΙΟΙ ἸΟΓΒ4᾽1] ρ4Γ]6 ἀὰ « ραγζαϊέ βεαπααίδ. » 

ΠῚ [4111 θη ουίγα 4}} 86 ἰγοιιγἂΐ ὁη ἴδοθ αἴ. ὀνὀῃθιηθηΐ 



:ἜΝΙΟΜΕ 0 ΟΥΑΤΆΙΝΜΕ ΘΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΧΙ 

᾿ῬΓόοΙδ. αὶ Ἰὰϊ ρΡογτηῖϊί ἀθ σγαϊηάγα ᾿᾿δροβίαϑίθ ΡΟῸΣ 565 

Βαὲ]65. [,05 ἸΟῸΓΒ βδοηΐ τηϑυναὶβ οἱ ϑαΐδηῃ ἃ [65 τηδίῃβ 

11ΌΓ65 (1, 1). Π] 586 βδούέ Ὀυϊ πο ρδ]ουηθηΐ ΡΟΣ 565 ἀ65561}5 

465 Ρουγοῖβ ἰογγοβίσγος (5. ὅυϑτιν, 4οἱ. 11,1; νι; υπὴ].Ψ 

Βαγηδθέ σοῃίίηὰπε : « [,6 Μαῖίγα ἃ γέάευϊξ 165 ἰθιρ5 οἵ 

165 ]οῦγ5 8ϑῆῃ αθ 5σδοὴ Βἰϑη-Αἰπηό 586 μὰϊἰὰί οἱ νὶηἱ ἀδῃ5 

50η ΒόΓγιδρ6 » (Υ, 3) [(ἵ΄. ΜαΑτη., Χχχιν, 22 οἱ ΏΑΝΙΕΙ,, ιχ, 24]. 

11 σγοϊί αὰθ 16 αᾳαυδίγίτηθ ἂρ β'᾽ δοόνογα αὐϑς 16 οῃ ζΖίὀτὴθ 

Ρδϑίθυγ οἱ ΠΟῚ ἄγνος 16 ἀουζΖιόϊηθ, σοϊῃηθδ 1 ΘηΒοΙρ δι 

Ηόμοςῆἢ. 

Ο᾽ εδί ΒΓ Πδηΐ6} 4αὰ}}} σΔΡΡραϊο: «Π γΥ ἀναϊί ὰἢ αὐδίγί 6 

δηΐϊϑὶ, (ογγ 0 ]6, ἀρουνδηία]ο οἱ οχίγδογαϊ δι γοηθηΐί 

[οτί ; 1] δγαϊΐ ἀθ ρζδαηᾶάθβ ἀρηΐβς. ἀθ ἴοσ, 1] τηδηρραϊΐ, 

Ὀυναϊί, οἱ 1] ἔουϊαϊί δὰὺχ ρῥἰϑθαὰβ οα αἱ γοϑίδιί 11 ὀίαϊί 

ἀϊδέγοηϊ ἀ6 ἰουβ 165 δηϊτηδὰχ ρῥγόςὀαδηΐίδ, οἱ 1] δναὶὶ αϊχ 

ΠΟΙΠΏΘ65, οἱ γοὶοὶ, 1Πη6 δυίΐγο ροίϊΐα σοῦ δου ἀπ τη] 16 ὰ 

αἀ᾽61165, οἱ {Γο]5 ἀθ5. Ῥυῃγϊόγος σογῆθ5 [υγΓοηΐ ΔΙγδομόθς 

ἀοναμέ οοἐΐ οογηθ...» (ΒΆΝ Ει,, νυ, 7-8). 

σε απο ἀϊὶ 16 ρτγορμόΐζο, Βαγηαρό 1 θηΐθμα ἀὰ « σγαπὰ 

βοαπααίς» αυἱ « 5᾽ 65 ΔρΡρσοςβδό » οἵ ἀ6 ᾿᾿δΙΡΟΓΘῸΓ ΓΟΠΊΔΙΩ 

ςομ οι ρογδίη ἀ6 ςο 5δοδηάδ]6, Οηἡ 5᾽ ΐαϊ οηραρό Ἰυβαῦ᾿ςοὶ 

ἄδῃ8 ὰῃ σῃϑηγΐη 585 1556 ΡΟῸΓ ἀὀοΠΙΗ͂ΓΟΓ Ἰ᾿π]ρηο ἀ6 το 

Ρᾶβϑᾶρθ Ααὰ Ἰίοθιᾳ ἀθ μου ΘΓ 416] ΘΙ ΡΟΥΘαΓ Βαγηδθό 

ανδὶΐ θῇ νὰρ, 11] οὐ [411ὰ 56 ἀθιηδηαᾶοσ α᾽δθογὰ ἀ6 απ6] 

βεοαπαάαῖο 1] 5᾽8Ρ5581{. Οδγ 1᾿δαϊοΓ ηαναὶί ρᾶ5 δυΐδηίΐ ἀ6 

ῬὈΓόοσοδυξοηβ ἃ ΡγΓθηαγα ΡΟῚΓ ΡΔΙ]ῸΓ 46 ς6 βοδηάδ]θ 0 

Ρουγ ἀόβίθ ΘΓ ἈΠ ΘΙΏΡΟΓΘΌΓ ΓΟΙΆΔ1Π, ΘΏΓΟΓΘ Υἱγδηΐ. 

7,65 Πρ γα 5 πὶ δὲ Π| ργόμηπ ηΐδϑοηΐ βυβδιημηθηΐ 165 

Ἰοςίθυγα σοῃίγο 16 ἀδηροῦ ἀ6 τηόσοηηδῖίγα 18 γδ] ΘΓ οχοὶπ- 

δἷνθ ἄθ 16 ἰοὶ ποῦνο]]ο δρροχγίόθ ρΡᾶσ 16 ΘοΙρΠΘΌΓ 6508. 

1,6 βεαπααῖε ααἱ γνἱοπάγα αἰ ἼΠ ΘΙΏΡΟΓΘῸΓ ἀοηΐ ΠΟὰ5 ΠσἢΘΓ- 

ΠΏΘΓΟΠΒ ΡΪ]ὰ5 ἰᾶΓά 16 ΠΟΙ ςοῃϑβίβϑίθσα ἀοὴς ἀδῃὴ85 πη6 δἰίϊ- 
1.8 ΡΕΒΕΒ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΟΕΒ, 1 Ε 



ΧΧΧΙ ΙΝΤΒΟΒΌΟσΤΙΟΝ 

ἐπᾶθ σαρ Ὁ] 6 ἀθ ογόθυ ροὺγ 165 οῃγόξζίθῃβ ᾧἃἢ ἀδηροῦ ἀθ 

ΓΘΏΟΠΟΘΓ δὰ γγδὶ οα]ΐθ ΒΡ 1 Γ] 6] ΡΟΣ δαορίογ ]6 γἱίιι8]15τὴ 6 

͵υἀδῖᾳαθ. 

Οη δαϊΐ ρᾶσγ ᾿᾿ἰβίοίγε αὰθ σίθῃ ηἾδγαϊί ρὰ δραίο 165 

οδϑρόγδηςθϑ ἀ65 ΨψΔυϊ5. Παρυΐδ 184 ἔογιηθίασγο ἂὰ ἰδ] 6 

αἀ᾽ Οηΐδ85 ἃ Γ,ιόοηίορο]ἶβ ρᾶγ ] ογάγα ἀθ γεβρδβίθηῃ « ἰὰ 4α1.65-- 

"το ἃ ᾿ογάγο ἀπ ἸΟῸΓ ὀΐαϊί, αἰ ΒΟΗΌΈΒΕΒ, ἀ6 σαν τ αυδη ἃ 

165 ῥγόΐγοϑ γεργθηαγαϊθηΐ ᾿ΘῸΓ βουυῖςθ.., Τουίοβ 165 βαί!- 

᾿Ιϊ[ό5 ἀὰθ δογνίοο ἀὰ ἰοιρῖο, ἰοὰαΐ 16 τί 61] ἀθς βϑδοῦϊῆςθϑ 

Γαΐ ἀϊδευαϊέ ἀνθ δυίδηΐ ἀδ βόγίθυχ οἱ α᾽ ΔρΡΡ] ἰσδίζΐοῃ αἷι6 

165 Ἰοὶβ ἀ6 1ὰ ρυγὶβοδίίοῃ, 165 σουητηδηἀριηθηίβ ἀὰ Βα Ὀδΐί 

οἱ 195 αυΐγοϑ ργΘϑοΟυ ρ( 005 ΓΟ] ρίουδος αἰ ἼΠ6 δΔρΡρ]Ἰςδίϊ ἢ 

Ἰουγηδιόγο.» Τοαΐ ςο]ὰ [αἰ 5805 ἀδηροῦ Ρουγ 165 ςἢγχό- 

[1605 ᾿υβϑαυΐδιι ἰοΓ οὗ ἰὸς Δυ15 ἰγουνόγοηΐ ἀδηὴ5 165 

Γουϊγοιηθηΐβ ἀ6 8 ρο] τα 1η6 οσοδδίοη ἰηθϑρόγόθ ἀθ 

ΓΟΙονοῚ ἰδ ἰδία. 

« ΟΟΙΏΙΏ6 165 ΨΔυϊ5 ὀΐαϊθηΐ οὴ ΘΌΘΓΓΟ, ΘῈ Ὑ5 ΘΠΠΘΙῊΏΪ5 

ἀόπγο]  Γοηΐ 16 6 Π0Ρ]6 ; οἱ τηδϊ ηἰθηδηΐ 165 βουυϊθυ γα 46 ς 65 

ΘηΠ στ ἶδ 16 γοδᾶ( γοηΐ ἡ (χυι, 4). σοί ὀνὸηθιηθηΐ αἀαἰἱ ἴα! το 

ὯΠ6 ΡΓΟΐΪΟΠαθΘ ᾿ ρΓθϑϑίοη Β50Γ 165 σγόζη5 α ΟΥϑηΐ, μα ὶ- 

ἰός ἃ ςοηδ] ἀόγογ 1᾿ὀογαβδοιηθηί ἀ65 «π|{5 βδοὺβ 165 ΕἸ νΐθῃβ 

ΠΟΙ 6 ἘΠ ΔΟΟΟΙΏρ]}55οπηθηΐ ἀ65 Ργορῃόίζο5 οἵ ἅη6 ρΓθανο 

46 1ὰ ἀϊνϊηἰζό ἀὰ ΟὨ τ ΙΔ η15ηη6. Ε ς618Α υδομηοηΐ ςΟ0η- 

δἰϑίδιί 16 « σγαπα βοαπααίο ». 

ἃ πδίυαγο ἀὰ « ργαπα δοαπαάαϊο»» 'π6 ἴοϊβ ἀόραρόρ οἱ 

τηἶβ86 6η Ἰυτηϊόγο, 16 Ποῖ 46 ]᾽ ΘΙΏΡΘΟΙΘΌΓ γομγδΐίη αἀόσὶρηό 

ΡΑΓ Ϊὰ Ἰοίίτα ἀθ Βαγηδρό Ἵοθϑ556 α᾽ ὀΐγεθ 'η6 ὀῃίρτηῃθ. ] 6 

Ρρουΐ σ᾿ ΔρῚΓ θη οἴοί αὰθὸ ἀ ἬΑΛΡΒΙΕΝ οἱ αἀ65 ἀόραυΐίβ ἀ6 50Ὲ 

γὸρηθ. 

Βοϑίς τηδιηἰθηδηί ἃ γόβουαγο 465 αἰ Που]ό5 ἀα αἀόία!]]. 

Τουΐ αἰ ΔΡοΓά, 11] Π6 δ᾽ ἀρ!τ:! 1 ρΡᾶ5 46 σύ Γ 51] Ηδαγίϑθη ἃ ὀίό 

Υἱδό ρδγ 1ὰ ργορῃόίζϊ:ε ἀθ δη16]. 1 ϑυῆί ααα Βαγηδθό δἰΐ 



μἐἾἘΝΙΟΜΕ δῦ ΟΥΑΤΕΙΗΜΕ ΘΗΑΡΙΤΒΕ ΧΧΧΠΙΙ 

ἘὉΠ{Ὶ1156 οα ἰοχίθ ἀ6 Τηϑδηϊόσγα ἃ ς6 α᾽}} π6 ρᾷτΐ ς᾽ ΔΡΡΙ]]ΑΌΘΓ ἃ 

ὌΠ ΔυζΓΘ ΡΟῺΓ 565 ἸΘοΐουΓ5. 

Ηδαγίθῃ θϑὲ Δρρε]ό « ροίἰϊίὶ γοὶ » ρᾶῦοβθ 4α}}} ἃ ἰπδιρυγό 

500 ΓὸΡ᾿ ὯΘ 6 Δδηἀοηηδηί 165 σοηαᾳυδίο5. 46 5οὴ 11] ϑίγο 

Ῥτόαόσοϑθουῦ Τγαδη. ῬΔΙ 58 ρο] τα ἀ6 σοῃςο 55:0} οἱ 

ΡΔΓ 58 ὈΪΘΉΥ ΘΙ ]ΠΔης6 ΡΟῸΓ 165 ΔΦυϊίς 1] ἃ ἀόέγαυϊ τδαϊς8]6- 

Ιηδηΐ ᾿ῦνγο ἀ6 {γοῖβ γοὶβ (γεοβθραβίθη, θουηϊίΐθη οἱ 

ΤΓΔ]ΔΠ). [.6 ῬΓΘΥΉἾΟΥ, Ρ8Γ 50 ἢ]5 Τιία 5, ἀναϊί ἀόδίγαϊί Μόγυ- 

5816 1} οἷ 50η ἰθ1:Ώ}]}6; 16 βθοοῃηᾶ οδχίρϑα 416 1Ἰπηρὸΐ ρᾶγό 

ΡΔΓ 165 Ψπ|15 ρουγ 16 ἰο ρ1|6 ἀ6 Φότιυβαϊθτη ζαί ἀόβοσχηδὶς 

ςοηϑδϑογό ἃ Φυρίίογ Οαρίζο] ; 16 ἰγοϊδιότηθ ανδὶί νυ] ] θτὴ- 

τηϑηΐ γόρτγ!τηό ἰὰ Γόγο]ίο αἶνα οἱ ἱτηροβό [ὺϑιῦ5 Οὐτπετυϑ. 

Επῆπ, Ηδαγίθη ὁδί ἀοηῃό σοΙΏ1η6]}6 ΟΠὨΖΙόχήηθ. Οοτητηθηΐ 

1 ΒΈ1Β 6. οοἰῖα αἀόσὶρῃηδίίοη, ραΐβδαθθ Αὐρπδίο, ΤΙΌόΓο, 

(ὐαἸρα]α, Οἰδσάθ, Νόγοη, αδ8]Ρ8, Οίμοη, Υἱ 6 }1ὰ5, γ65- 

Ρδβίϑθη, Τιίαβ, θοιηϊίθη, Νόγνα, Τγδίδη, Ηδαγίθη ΠΟᾺ8 

ἀοηπῃροηΐ ὰη ἰοΐα] ἀ6 αυδίογζοῦ Τουαΐ 5: ΠΡ] οι ηΐ ΡΔΓ ἰθ 

τόσης ργοοόάῤό αἰ ἰπίεγργόϊζαίίοῃ δι ιίγαϊγσα αὰἱ ἃ ἴαϊΐ 

γΓορδγάον Ηδάγίθη σοϊητηθ ἈΠ « ρΡοἐἷ Γγοὶ ». θδη16] ρδυ]αϊί 

ἀς αἷχ γοΐβ. Βαγηδθό τηοαϊῆθ 16 ἰθχία οἱ βια ρβίϊίαο 16 τοί 

« ΓΟΥ̓ΔΌΙΩΘΒ » 811 τηοί « ΓΟΪ5 ». ΟἾδϑδί ααϑη οβοί Ποῖ ἢ ἃ 

ζοηηὰ ατ6 αϊχ νόγ᾽ 4 0165 ἀοπιϊηδίϊΐοηβ ἀνδηΐ ἨἩδαγίθῃ, 

Ρυΐδαᾳας (Δ}]Ρὰ, Οἴβοῃ, γι61}15 ποηΐ ρὰ δήδγγ! Ἰουτ 

ῬουνΟΙΓ. [,6 τοὶ ααΐ νἱοηΐ δργὸβ οοβ αἷἱχ ἀοχηϊηδίϊοῃ5 

Π᾽οδί αἰ δ Πθγ5 Ρὰ5 ἀοηηό οσοϊηθ 16 ΟὨζΖίῤτηθ. ᾿-« ὈῚΧ 

ΓοΟΥϑυτηθς γόρηῃηρσοηΐ δὰ ἰὰ ἰοῦσα; δηβαϊίθ βυγρίτα Ὁἢ 

Ρο 1 τοὶ ααἱΐ Δραΐίββεσζα ἃ 18 ἴοἱβ ἰγοἱβ 465 σοΐβ. » ἡ υδηΐ ἃ 

᾿᾽᾿ΟΧΡΙΓΘΒϑΊοῊ ὑφ᾽ ἕν « ἃ 1ᾶὰ ἔοϊ5.» 6116 πἢ6 ρῥϑαυΐ 5᾽ ϑηίθησαγο ἀ8 

ἰΓοΪ5 δι ρϑΥουγβ ἀόἰγὸπόβ ἃ 1ᾶ ἴοἱ5 ρΡᾶγ ἢ δυΐγο ΘΙΏΡΟΓΘΌΓ, 

(δ δοσγαὶΐ 81|16Γ σοηΐσγθ ἰουβ 165 ἰόπηοίϊρ δρϑβ ἰδίου 165 

ἀθ5. ἀδθὺχ ῥυδυηΐίουβ δ᾽ὸς]65. οἱ αἰγὶ θοσ ἃ ᾿δυΐθυγ ἀ6 ἰὰ 

Ἰεΐγ ἀπ ουγθαγ ἀοηίΐ 1] π’ Θὲ ροίῃΐ γθβροηβ8}186. 



ἸΧΧΧΙ͂Ν ΙΝΤΕΆΟΘΌΟΘΤΙΟΝ 

(ο]υϊ-οἰ β᾽ αγτόξζο ἀδη8 58 οἰϊδίίοῃ ἀθ 816] ἃ ]ὰ ἤη ἀὰ 

γογϑβοί 24, ρϑῦοβ 486 16 Γοϑδίο (« Π] ῬγΓοῃοποοῦα 465 ΡᾶΓΟΪ65 

ςοηίγο 16 Τιγὰ5- δαί, 11] ΟρΡΡυΐϊτλογα 165 ϑϑαϊηΐβ ἀὰ Τγὸβ- 

Ηϑυΐ ») πα ςοηνθηδὶί ρ]5 ἃ Ηδαγὶθῃ. 

Ο᾽ οϑδί 1ὰ τηδιηδ τηόΐῃοάα αυἱ αἱ ἃ ἰδϊί οἰ(οΓ 16 νογβοί 24 

ἀγϑηΐ 16 γογϑεὶ 7 ἀὰ Ἵμδριίγο νι ἀθ6 Ὠδη16]. Π ἃ νουϊὰ 

ὀυϊίου ἃ 565 ἸοοίθΓ5 ἴ6 ἰοηἰδίϊοῃ ἀ6 56 τηόργθηαΓα 5ῈΓ ]8ἃ 

δἰρηϊδβοδίίοη 46 16 ΟὨΖιίὀτὴ6 σΟΓΏ6 6 Υ̓ γογϑηΐ 16 ΟΖ πΊ6 

ΘΙΏΡΟΓΘΟΓΙ στοιηδίη, Ὠοιηϊίθη. [1] τηοάϊῆθ ἀ᾽ 4116 ῸΓ5 1ηΐθη- 

Ἐ]οη 6 ]]οσηθηΐ ἰ6 ἰοχίο ἀθ Πδηῖ6]: « Εέ 11 ἀναὶί αἰχ ΠΟΥ 65. 

6 ςοηδιἀόγαϊς 165 σΟΓΠ65, οἵ γοϊοὶ, 'η6 δυίΐίγο ροίϊθ σοΓ 6 

βοσί ἀὰ τηϊ]οα ἀ᾽ 61165, οἱ ἰγοῖβ ἀθβ. Ὀγϑιηϊόγθθ σοῦ 685 

Γαγοηΐ ΔΓΓδομόθϑ ἀδυδηίΐί σθίία σοῦ.» [65 οἰἷηαᾳ Ἴσβϑηρο- 

τηθηΐβ 4}] ἃ ορόγέβ ἰαμἀθῃΐί υἱβὶ ] σηθηΐ ἃ τη ὰΧ 515 4]6Γ 

Ηδάγίθη. Οἢ δῇ 5815}: ἴδοϊ])ηθηΐ 1ὰ ρογίόθ δργὸβξ 165 

ΘΧΡ]]οαίοὴ5 4] ρῥγέςῤαρηί. 

Ψοϑέρη:, Οἴου α65 “ιυϊΐξπ, Ν1Ι, 10. ---- ὈΤΜΑΝΝ, α5 Βιοὶ 

Ηδποοΐ ἀδογϑοῖίσέ ἀἱπαὰ ον κίαογέ, ΤιοἸΡΖὶρ, 1852. ---Η. ΟΗΑΒΙΕ5, 

Τῆς Βοοῖς οΓ πος, 1892. --- (. ΒΕΕΒ, α5 Βιιεᾷβ Ηοποςῖ, ἀδη5 

165 Δ ροογυρΆᾷθη πα ᾿ϑοιαορὶσγαρᾷοη ἀς ἸζΑΌΤΖΒΟΗ,11, ». 294-208. 
-- ΕἸΕΜΜΙΝΟ οἱ ΒΑΡΕΒΜΑΘΗΕΒ, 2268 Βιιοῖ Ἡδποολ, ΤιοϊρΖὶρ,. 

1901. --- ΜΟΒΕῚΠ, εἴ ΟΗΑΒΙΕΒ, 1}16 ΒοΟΟΙς οΓ {6 βθογοίβ οΓ Εποοξ, 
1806. -- ΒΟΝΊΝΕΤΒΟΗ, 2α85 8ἰαυϊδεῖα Ποποςοβ- Βιιομ, ἀδῃ5 165 

᾿Αὐβμαπαϊμπσον αἀοΥν' ἀδϑοίἰϑομα  αἀον' ΝΥ ἰϑδϑδοηβομβαῦξέ στὰ ατο- 
πῖποθη. -- ΤΟΙΒΥ, ὕπι ποιύυθαῖι ἰΐυγε α᾽ Ἠόποςμ, ἀδῃ5 ἰαὰ ἤδυις 
α᾽ Ηἰϑβιοῖγο οἰαὁ1,1{ἰόγαΐιυτγο γεοϊίσίθιιβ65, 1 (1896), Ρ». 29-57. ---(ὑ71ΗῈΕ, 

ΚιιγζοΥ Βὶδοϊιοοογζογδιοῖ, Γαρίηριο εἴ 1,οἸρΖὶρ, 1903. --- ΜΑΆΤΙΝ 

οἵ 165 Τα ὉΤο5 ἀθ ἴα οοηΐόγοηςς α᾽ ἰϊορίθη (1904) ἄς 11πδιταὰΐ 
σδίμοϊςὰααα ἂς Ρασίβ, 1,6 7 ἴυτο α᾽ Πόποςϊ, Ῥατῖβ, 1006. --- ΘΟΗΈΒΕΗ, 
Οοϑολιοκίο ἀο8 71αἰϑεβοπ Ψοϊκοβ ἴηι Ζοϊίαϊζογ 7685 ΟἈτιϑίϊ, 
1: γο]. 85 έα., 1901, Ρ- 605 οἱ 657; --- ΗΑμΜβαάαυ, 736 ΟἈι σον ἐπ 

ἐμπο Ἠοηιαπ ΕἨιρῖγο δοΐογα Α. 10. 170, 1893, Ὁ. 501. --- ΓΙΘΗΤΕΟΟΥ, 
5. Οἰογμιοπξ οΥ Ἔροηιο, 2) ἐὰ, 1890, Ρ. 503. - Εὐνκ, Κἰγοΐθη- 

σοϑοκὶομεϊομο Αμαπαϊιπηπσοη πα Ὀπϊίονϑβιοβιηοοη, 29 νο]. Ραάου- 



ΠΑ ΡΑΒΤΙΕ ΜΟΒΑΙΕ ὈΕῈ ΠΙᾺ ΠΕΤΤΒΕ ΙΧΧΧΥ 

Ὀοτη, 1899, Ρ. 77-108. --- ΝΌΠΚΜΑΒ, ὕγυϑρυιηρ υπϑουου) Ευὰπρεϊϊοη, 
Ρ. 143. -,νὰν ΝΈΠΡΌΗΟΙΖΕΝ, 6 Βυίοῦῇ πυηαπ Βαγπαδαδβ, ατο- 
πΠΙΏρΡασ, 1901. --- ΥΕΙΖΒΘΑΕΟΚΕΑ, Ζιν Κυϊς ἀ685 Βαγπαδαβογίοίεβ, 

Τυρδίηραο, 1863. --- Τί ΡΘιῦ85, ἀδη5 16 Βὲδοϊοαίκοι ἀθ ΘΟΒΈΝΚΕΙ, 

1869, Ρ». 364. 

ΣΧ ΓᾺ ΡΑΆΤῚΕ ΜΟΒΑΙΕ ΡῈ ΠᾺ ΓΕΤΤΕΕ (ΧΥΠΙ-ΧΧΙ). - ΠΘυΧ 

Ρᾶ558565 δοηΐ 5᾽ρη8]65. ρδᾶῦ Μ. ΨΈΕΠ, σου ηηθ ἨΠ6 ΓΘΟΟΙ- 

Ὠδίββϑϑῃσθ ΡδΓ Βαγηδρό ἀἊ ᾿᾿διηργιηί αι} ἴαϊί ἃ τΠῸ6 

ιααοβὸὲ (Οἵ. χνπι, 1): « γοϊςὶ ]ὰ σοπηδίβϑϑδηςσο ααἱ που 5 ἃ 

ὄϊό ἀοῃμηῃόθ ἀ6 Ϊα ἔδςοῃ ΑὟ Ἴθβουιῖ η  Γ » (ΧΙΧ, 1). « 1] αδί ἀοῆς 

υ5ῖ6 αὰὸ 1 βΒομηπηθ 5 1πϑίγα 156 ἀ6 ἰουίδ5 165 γο]οηίόβ ἀ6 

Ὠίρα αυλ δοηΐ ἐογίος, οἱ 4}} σμβουηϊηθ αἀ᾽ δρτὸβ 61165.» 

(ΧΧΙ, 1). ΠΠ οδί α᾽δυίδηΐ ρ]β ὀΐϊομηδηΐ α6 18 ΓΟΠΊΔΙΓΑΊΙΘ 

Π᾽ αἰΐ ρ85 θῆοογαε ἐ{ό ἔαϊΐθ ; σὺ 165 σἽῃδριίγοϑ χυι-χχ αό- 

ἰομηθηΐ 50 1656 016. Οἡ βοηΐ αὰθ ]᾿διιΐθυγ υἱθηΐ ἀ6 

ΡΆ556Γ ἃ 0η6 τηδίϊόγα αὐἱ αἱ οοἱ ὀϊγαηρόγο, [ἃ Πίααοσξμὲ 

αἰ111|566 ἀ8ῃ5 “65 ἀθὰχ σμδριίγοθ δἰ πη δὶ αυ θη ἄθιχ δυΐίγοβ 

Θηαγο ΐβ (1, 1: τι, 2; γι, 1) η᾽6δϑδί Ρἃ8 ς6116 αὰθ ΒΑΆΥΕΝΝΙΟΒ ἃ 

ἀῤοσοπνοχγία θη 1883, τηδ]5 1Π ὄςγιῖ ρΡ]115 δηςίθη 1ηἰ1]ό : 

«1,65 ἀδρυχ γοΐοδβ », οἱ ργοθδ]οιηθηΐ δυβϑὶ σΟμΠ 5088 16 
ΠΟΙᾺ 46 « Ὠοςίγ!ηο 465 ἄοιιΖζα ΑρόΟίΓοϑβ.». [μὰ ἀόσουγογίο οἵ 

16 Ρυ  ]]οδίϊίοη ὈΔΓ ΘΟΗΓΈΕΘΗΤ αἰ Π6 δΔης 6 ηΠη6 ἰγδα ποῖ ἢ. 

Ἰαϊΐηθ ἄδῃβ ἢ τϑηϊϑοῦὶΐ ἀθ Μυηΐο ἅὰ χιὸ δἰὸςὶα ἃ 

Θη]ονό ἰουΐ ἀομπία ἃ ςοἱ ὀραγὰ (ςοἴ, ρ]ὰ5 ἢδαΐ, Ρ. ΧΧΥ͂ΠΙ, 

ΧΧΙΧ οἷ ΧΧχπΙ[. 

ΖΑῊΗΝ ἃ Γοιμηδαό ἄγος β,δηαο Γϑίβοηῃ 416 165 αἰἷγοῦ- 

Θ6Πς65 ΘηΐΓ6 16 Πρ ἐγ χιχ ([ἰὰ γοΐθ 46 1 ᾿υτϊόγθ) οἱ 165 

Ρδββϑᾶρθβ σογγοϑροῃηάδηΐίβ ἄς 1ὰ διααοβό (τ, 2; πι, 2-4, 14) 

ῬΡτγουϊθηηθηΐ ἄς ᾿᾿πἀόροηάδηςο ἀοηΐ Βαγηδρό ἃ συόὰὶὰ 

τό οἰ ρ ΘΓ θη δάορίϑδηΐ 0 5θ]θηθηΐ ὉΠ6 81|}0Γ6 Ρ]ὰ5 

1ΌΓΟ, ταδὶβ πη ρχγοπὺπροιηθηΐ αἰβόγοηϊ. ΕΝκ ἴτουγο ἃ 

ταΐβοῃ ἄθ οο ργουροιηθηΐ ἀδη5 [16 ἰγαϊίοσηθηΐ βδόραγό (65 



ΧΧΧΥῚ ΙΝΤΒΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

σῃοβ65 ἀόξοηιποα ρδᾶΓ ᾿᾿διλουγ ἀθ Ὠϊοι εἰ 465 σἤοβϑβ αἀό- 

Γρηἀπ65 ΡΔΓ ᾿᾽δοαγ ἀὰ ρΡΓοςΒδΐη. Βαγπμδρό ἃ αἰχ ΙΟῸΡΟ5 

46 ΡΏγαβοβ ἀοηΐ 165 σγοιρθδ πη ρϑὶγβ (2:9. 8 54; δ8θδς-; 

886; 811 0) σοιμρτοθηηθηΐ 1605 ἀδνο 5 ΘΏΥΘΓΒ Πίθυ οἵ δῇ 

ρΡαγίΐο δ.551 ΘΠ ΓΒ βοὶ-πηότηθ, οἵ 165 ΡΥΟΌΡΘΒ ΡΔ1Γ5 (ξ398-ά; 

88 58Β-68Β ; ξ8 7-8 Β'; 830-11 Β) 165 αἀον ΓΒ ΘΠΥΘΙΒ ]1ὸ ῥτο- 

“Βαΐῃ. 
1,65 οὔηίβϑίοηβ 46 1 ῸΠ ΓΟΙΊΔΙαΙΘ ἀ8Δη5 ἴα ᾿Ισίθ ἀ65 

σῆο565 ἀόξοηάπθ5 δυγοηΐί 584η5 ἀοπίο όζό Ἰτηροβόθ85 ἃ ̓ ᾽διιΐθυ Γ 

Ρδγ ᾿όϊορο ἀὰ ἀόραί ἀ6 58 Ἰοί(Γ6 (1, 4); ο6 αυὶ]6 ῥΓΟΌνΘ 

ς᾽ οϑί 41}}} γϑρ!δοθ 1 ἀόΐθρηβθ αἋ6 χτηέαϊγρ, ἀθ ἴδ! γε 465 

ἴδιιχ ἰόμπηοϊρ δρ65 οἷ 465 σδ] οσλ Ἶ65 ρ8Γ σοίία ΓΘΟΟΙΏΙΏ8ΔΗη- 

ἀδίϊοῃ : « Νἕὰ 8015 ρᾶ5 θαναγά, σὺ ἰᾶὰ ἰδῆρ!ᾳα θϑί ὰη ρῥἱὸρϑ 

Ὧ6 πηοτχΐ » (ΧΙΧ, ὃ). 

1,6 σῇ οΙΓ6 ΧΥΠ͵ΠῚ ἀΟ0ΠΠ6 ΠΟ. βου]οιηθηί 11η6]ςδίϊοη 65 

ἄδριιχ γοΐθς, τηδὶβ5 Ἃο5. ἀδθυχ ἴοσοθοβ. βυγηδίυγο]θς ααυϊ 

ΔΡΊβδοηΐ ΘῸΓ ΘΟῸΧ αἱ] ΒῪ Θοηραροηί (Οἵ. π|, 1: « Ἰ᾽δΔοί 

ΘῃΠθιὶ ροϑϑὸᾶθ 1ᾶὰ ρυ 558 06 »). 

ΞΟΗΠΕΟΘΗΤ, οείγῖπα Χ]Π] Α»ροξίοϊογιηι (Δ ΟΙΘΠΠ6 νογβίοῃ ΔΕ] Π 6 
ἀθ5 « οὺχ ΝοἹθ65 » γρίγουνέβ ἄδῃ5 ἢ τη βοῦι ἀθ Μυπίς ἀὰ 

ΧΙ" 518. 16), ΕΥΙΡοῦσρ, 1900. --- Π’ΕΝΝΕΟΚΕ, 16 σγιπαϑβολγῖς ἀον' 

Τίααοκο ιἱπὰ ἴκγτο Ηοοδηϑβίοποη (Ζε  ἰβοῃσὶ  ΓΣ ἀἴα πουϊοβίδιγοηί- 
ἸΙσῆα ἊΝ ̓ ββθηβοῃδῆ, 1901). --- ΖΑΗΝ, ἐογδολμηρθη σιν Οοϑολιομίο 

αν Κίγομο, 1ἴ|. -- ΕὙΝΚ, Αἰγομβοησοϑβοβξιςλέϊομο Αὐπμαπαϊμη- 

φόοπ, 11]. 

ΧΙ. ἹΝΤΕΘΕΙΤΕ ΡῈ ΠᾺ ΜΕΤΤΕΆΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕ. -- ΠΠ δ Πὶ ἀ6 56 

ΓΘΡοσίου ἃ ᾿ΔηδΙγ56 ἀδΐδ:]1] 66 ρου δατηοίίγο 58η5 ἢόβ].8- 

ἰἰοη 1 Ἰπηἰόρτιίό αὰ ἰοχίο. 1,1ηἰοΥργὸΐζο Ἰαίϊη θη τοηἀδηΐ 

165 πηοίβ ταῦτα μὲν οὕτως « 4116 165 Πῇο565 4116 ΠΟ115 ΘΟ ΠΟΠ8 46 

{Γδὶ (6 Γ γοϑίθηΐ ἄοῃς δἰ ηϑὶ» δδί 1ἢ ἰόπηοΐῃ ῬΟῺῸΓΪΓ ᾿᾿ΘΏ ΒΘ, Ὁ]6 

ἄθ 18 Ἰοίγα ; σὺ ο65 τηοΐβ γόβασηθηΐ σα απ] ρΡγέοσδασ οἱ 
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ΔηΠοΠσοΘηΐ 6 48] σαϊί, [,65 ργοϊόροπγὸηθϑ ἀ6 Εὔνκ ἀοημηθηΐ 

ὯΠ δροῖςὰ 465 αἰίδαιιοβ ἀοηί ἰᾶ Ἰοίίγα ἀθ Βδγηδρό ἃ ὀ(ό 

Ι οὈ]οἱ ἀθ 14 ρᾶαγί ἀθὸ Ομξαιοῦθ (1716), ὅσμβενκει, (1897), 

ἨΕΎΥΡΕΟΚΕ (1874), ΝΟΕΙΤΕΚ (1888), ὙΝΈΙΘ5 ((888). Τουΐοϑ 165 

ΓΔΙΘΟὴ5 4115 δρρογίοηΐ σγοροϑϑθηΐ δ ὰη6 ἰη(6]]Προης6 

᾿Ἰηςοιηρ!]όΐζο ἀο Ϊὰ Ἰοἰίγο. Οἢ 6 ρουΐ πλόπλα ρ85 αἴγΓα ἄνθος 

ΗΠΙΘΕΝΕΡΕΙΡ (1877) αὰὸ 1 οτάγο ατι ἰοχίο ἃ ὀϊό Ὀου]ογοῦβδό 

ΡΆΓ]6 οορ᾿ δία ἀὁ]᾽ ἀγεμόΐζγρο. Τοὰυΐ οα αὐ ροιιί ΓΙ ΒΟ ἢ δ- 

ὈΙοιηθηΐ σοηοόσογ, οἰθδί 46, ἀἄδῃη5 ααοίαιιθ5 οηάγο]ίϑ, 

ἀ65 ρΊοβος 8 ΓΡΊΏ8165 δῖθηί ρόηόίγό ἀδῃ8 16 ἰοχίρ (1, 6; 

ΥΠΙ, 2: 1Χ,6: Υἱ, 4). 

ΟμΕΑΙοῦΒ, Ηἰϊἰβέογία δοοϊοοιαβέϊςα, 1710, Ὁ. ἀ74. --- ἧ ΒΟΒΕΝΚΕΙ͂,, 

ϑιμαϊοη υἱπὰ κΚυϑὶζίκοη, 1837, Ρ. 652-680. --- ΗΠέΕΕΙ, Τ᾽ Κεοϊοσίδεξμο 
Οιαγίαϊβελνί[ε, (839, ». 00 εἴ 5σαῖὶν.; ΗΕΥΡΕΟΚΕ, ϑοπαβομγοίδοη αἀ68 

Βαγπαῦδαϑξβ, ἀό]ὰ εἰϊό ; ΗΕΥΡΕΟΚΕ, ὕδπαον 1,1ξογταϊιγτοίξιπο, 1875, 

Ῥ. 491. -- ΝΌΕΙΤΕΒ, ψακνγδάςμον Γὰγ ργοίοβίαπίϊδομο Τ᾽ Κϑοϊορὶο, 
ΧΙΝ (4888), Ρ. 106-114. --- 7, γειθ5, θεν Βαγπαδαϑδυὶο  Κυηιξδοῖ 
μηϊονϑιοβί, 1888: 7. ν Ει55, ΤἈϑοϊοσίβεοϊο 1,1{ἰογαϊζιιγκοϊξιτι, 1889, 

Ῥ. 395-590. --- ΗἸΠΘΕΈΝΕΕΙ, Βαγπαδας ορὶϑβίιία, 1877. --- ΕὙΝκ, 
Τμοοϊοσίδεμε Οιαγίαϊδελγιὶ[ε, 1878, Ρ. 156. 

δ ΧΙ, ΕΜΡΕΟΝΤΘ ΡῈ ΒΑΙΝΤ ΦΌΘσΤΙΝ Α ΓΑ ΠΕΤΤΆΕ ΡῈ ΒΑΆΝΑΒΕ. 

-.Ἰ6 ΡΙὺβ ριδηᾶ αἀόβδοςογα χγὸρῃρ ἃ οο ϑυ]οί θηΐίγο 165 

βαγδηΐίβ. ἨΠΘΈΝΕΕΙ, ΕὟνκ (σαγίουϊ ἀΔη5 18 ΡΓΟΙΪόΓα ἐα]- 

ἰἰἴοη ἀ65 Ραέγοβ αροϑβίοί[ϊοῖ), αὕΈΡΕΜΑΝΝ δαπηρίίοηΐ ἰ8η6}5 

αι ΒΒΑΟΝΘΒΕΒΟΘΕΒ, ΠΑΆΝΑΟΚ ηΐθηΐ αι 165 ΠΟΙ ὈΓΘΊΊ505 

ΓΟΘΘΘΙὈ]Δησ65 οηΐγα 6 ἀἰϊδϊοσαθ ἄγνος ΤΥΥΡΏΟη (ΧΙ; 

ΧΙ, ; ΧΧΥΙΠ ; ΧΧΙΧ; ΧΟ, ΧΟΙ : ΟΧΙ ; ΟΧΧΧΙ; ΧΧΧΙΠ οἱ ]4 οἰ {Γ6 

ἀἂρο Βαίῃμαβρό (νυν, 9 οἱ ὑπ, 2; υἷι, -8; ιχὶ ὅ-6 ; χ, 12; 

ΧΙΙ, 2-ὃ; ΧΙ, Θ᾽; ΧΙ, 8-9 ; χν, 4) βδοϊοηΐ 16 γόβυ]ίδί ἀθ 

᾿Ιαἱ1115αἰίοη ἀ6 ςοἰία ἀργηϊόγα ρᾶῚ σαϊηΐ {πδίϊη. ΕΠ, Ρ6η56 

απ 165 ἀϊνογρθηςοβ βἰρ μδ]όθϑ οῃ62Ζ 1᾿Δρο]ορϑίθ {ἰδ ποηΐ ἃ 

50η ἰοτηρόγαιηθηί Π1{ἰόΓαῖγο. 1,6 ἔαϊί αναὶί ἀὀ͵]ὰ ἐἰό ἀὀτηοηίγό 



ΕΧΧΧΥΙΙ ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

ΡΑΙ 16 βαύδηί ὑγοΐίθββθυῦ 46 ΘΓ 5 ΡΟΌΓΡ ΡΟῸΓΪ 65 ΘΙΏΡΓῸ ἢ ς 

ἄἀθ ΨυΞπίίϊῃη ἃ Ἰ᾽Δροϊορίὶο αἀ᾽ Ασγιϑίϊάθ. πίη ΓΘΙΔηΪ6 565 

ΒΟΌΓΟΘΞ5 σΠοηΓοχιμέότϊησηϊ δὰ Ὀπί 41} ρουγϑυϊί. 

ΗΠ ΘΕΈΝΕΕΙΌ, Νουῖϊηι Τ᾽ δίαπιοπίιηι οαίγα σαποπθηι γϑοθρἕιγνι, 
1877, ἡ. Χχι ο[110. -- ΕΟνκ, Ραΐγοβ Αροϑβίοϊϊοεϊ, {τι 6α. 188! : 2: 6ὰ. 

1001,Ρ. ΧΧΙ. -- ΟαὕΈΡΕΜΑΝΝ, Ηοἰσὶοπδοοϑδολιοκείενο δίμαϊον, 1876, 
Ῥ. 106. --- ΒΑΑΟΝΒΒΕΒΘΕΒ, 2 6γν" 4 οϑβίοἱ Βαγπαδαϑδ, 870, Ρ. (48. --- 
ΗλΆνΝαΟΚκ, Ῥαΐγι 4}. Ορογα, 2) ἐὰ. 878, ν. χιιν ; ΠΑΆΝΑΟΚ, 

Αἰζοελνιβεϊςμο 1,1ξογαΐιν, 1, δθΆ, Ρ». 58. 11, 1897, ». 410. --- ΚΕιῖ;,, 
«ιιδέϊπιι5 Ηοολκίξεγεϊσιπο ἀ65 ΟἨνιβϑίοητζιι)ιδ,. 1804, », χιν. --- Ηει- 

ΡΕΟΚΕ, ἀδῃ5 ἰᾶ 1 μεοϊοσίϑβεξδο 1,1οταϊζιγκοϊξιηο, 1895, ςο]. 396. 

ΟΘΑΒΕΙΕ, ΟΟ ΕΒ 



ΝΟΤΕῈΒ ΟΕΒΙΤΙΟΕΒ ΕΤ ἘΧΡΙΙΟΑΤΙΝΕΒ 

Οηἡ ο8ὲ ρυἱό ἀο ΒΟ ΥΘΡΟΥΟΥ α᾽οἤβεο αἰ ποῖ68, αὐιαηιιοῖ 68 οκ πα 

γεπυουέ χιιο γαγοπιοτΐξ αἀαπ8 ἴα ἰγααιιεξΐοτι. 

Τ. ΡΟΟΤΕΙΝΕ ΡῈ5 ΑΡΟΤΕΆΕΘ 

ΤΙΤΆΕΒ. -- ΤΙ Ὀυνγαβο 56 ργέβοηϊο ἄνος ἄθυχ {{{{65. 1] Υ ἃ σῇδηςθ 
ΡουΓ αὰ6]6 ῥ᾽ Ἰοηρ, ο᾽ 6βί-ἃ-αἴγ ]6 ἀθαχιδυθ, 5011 δα Ποη(1 6486. 
11 5Βθλ }]6 σδ]αιιό ΘῸΓ ΜΑΆΤΤΗ. ΧΧΝΙΙ, 19-20 ; ο᾽δ5[ τηόγηθ 18 γαίβοῃ 
ῬοὺυΓ ᾿ἰ8641.61}16 που5 ἰγϑά βοὴ σοίΐα [ο]5 ἔθνη ρΡ8γΓ παξίομϑ, 810 Γ5 
αὰ6 Ρ]ὺβ ἰγέφπομητηθηξς ἀ8ῃ5 ἰὰ ἰδησας σῃγόζηη6 Ὀυὶ πλϊίίνο 1] 
ΒΙρῈ1ῆ6 165 ρϑΐθηβ. 1,65 ἀδὺχ 56η8 πΠ6 5 χε υδηΐ ροϊηΐ. [.84 θοςο- 
{ΓΠὴ6 ἀὰ Θοίρηουγ ΟΥἾΤΕ ἃῇ ἴδοὶθδι τέβυμηθ ἀθβ ρχζέςορίεβ 
ΤΩΟΥΔΊΧ, 465 ἐντολαί 411} ἃ Θηδβοϊρῃόβ, εἴ θη ρϑυΐ ΓΑΡῬΓΟ.ΠΘΥ 66 
Εἰτα ἃ 18 [οἷβ ἀτι νεσβοΐ 20 ἀθ. ΜΑΤΤΗ. οἱ ἀδ Ϊὰ ἀδυχιὸ πο ἐρὶΐτο 
ἂς ῬΊΘΓΓΘ (1|, 2). 1.65 δρόΐγθαὲ ἢθ6 βϑοηΐ ροϊηῃηΐ ἀοῃηέβ ῬΡοὺσγ |65 

δυΐθυγβ ἀ6 ἰὰ Διδαγή ; ο᾽δ5[ 8 5] 5ΌΙΙΕΘΥ, τέχνον μου, 416 }᾿ ἐοτίναϊη 
5 Δάγ6ββ86 ἃ 50ὴ Ἰθεΐθαγ, εἵ 1] πθ ργέϊθρηα αυ ἃ τϑργοάυσο ἅνος 
Βάέ!6 ἸοῸΓ5 Θηβοϊρηθιηθηίβ; οἶδ βου]οιηθηΐ 6 σοΙρΡ Ϊδίθυσ ἀθ 

16 σοῃβςατοη δροβίο!ὶ αι ἐρυρίϊθηηθ 48] ἃ γέρϑγίὶ Ἰηαϊν]π6}- 
Ιοτηθηΐ δηΐίσγο 165 δρόϊζγθϑ. 165 ργέόςορίοβϑ ἀ65 Ῥσγριωϊογδα σῃδρ Γγθ5. 

Οοχητηθ 11 ἐδ] αὐοϑίίοη ἀδη85 16 σΟΓῸ5 ἀε Ἰ᾽ ἐογι! (Χ]1) ἀ᾽ ἀρόΐτοβ5 

ΤΩ ΘΒ ΟΠ δῖγοϑ αὐἱ π᾿ ϊδϊεηΐ ρ85 ἀθβ δροΐγθβ ἀὰ ϑοίρῃηθυγ, ΟΠ 
ΔΌΓΑ 56η11] 18 πέςοβϑδιίέ α'δ]ουΐοσ δὰ {ΠῚῸ ὈΓΙΓΆΓ 16 τηοΐ 
δώδεχα ῬΟΟΥΪ ῬὈΤές 567 ᾿᾽δυϊογιίέ ἂς ᾿υνταρο. [.6 ῬΥΘΙΏΪΘΙ {{{ΓῸ 
Πδϑί 5ϑ8ὴ58 ἀουΐο ααἴιὴηθ δογέν! δίϊοη ἂμ ϑβϑϑοομα ἃ [86486]]6 
ἰηνιίαὶϊί 1ὰ πέςσοϑϑδιιθ ἂς ἀἰβ ρΌΘΙ Ἰ᾿ ἔοσι ἀθ5 δυῖΓοβ θη βε6ῖρπε- 
τηθηΐβ ἀὰ ϑερηθυΓ σοηΐο 5 ἀ8η5 ᾿᾿ νη ρ11]6 οὐ ἀ8Δη8 65 Ζιορσὶα. 
Ο(ε {ἴτε Ἰυ]-τότη ἃ ἐϊέ δὐυτέρέ ρΡ]ὺ5β ἰᾶγὰ αυδηα οἡ δαΐ ρεσγάὰ ἰδ 
ΒΟΌΨΘΩΙΓ ἀδ5 δρόϊΐγοβ το ἰββϑίομμϑῖγοϑ5 οἱ ᾿ὍΏ 8 Ρᾷ νοΟἹΓ 4αὰς [65 
ἐοτνδίηβ ἀθ ᾿᾿Απίαυϊέ εἰϊοηΐ Του͵οῦγβ 1’ ἐςσγὶ βοὺβ 16 {{Π{πὸ Ρ]5 
Ὀτοῖ ἀθ Διδαχὴ (ου Διδαγχαὶ) τῶν ἀποστόλων (Οἵ, Α εἴ. τι, 42). 

Ι, 2: ποιήσαντά σε, δἀάϊτίοη δὰ ἰοχίοε ἐνδηρέ!ᾳαῃαορ, ᾿ΓὶβῈ ἀ6 
Εςοϊΐ, νιι, 30, εἱ φυὶ ἃ ρΡ8556 (6116 4.61]16 οὰ 6ἢ ἴθγηβθβ ἔαυϊνᾶ- 
ἰοῖβ ἀδη8 18 [ἰἰ{τόγαΐασγε σῃγόϊμ: θη ροΟῸΓ ἀόδβίρπογ οὐ ῥροὺγ 
αὐ] ον Ὠίῖσδα : εἶ. Πα. ν, 2; ΒΑΚΝΑΒΕ, ΧΥῚ, 1; ΧΙΧ, 2; ΨύΞϑΤΙΝ, 
Ι Αροῖ. χνι, θ; ἃ ΓΆΡΡΓΟΟΒΟΥ ἀθς 1 ὅὑχσργθββϑίοῃ ἔχτισας πάντα, 
χτίσας ἡμᾶς, Πία. χ, 3; 11, ΟΠ ΕΜ. χν, 2. ΕἸαθοτγαϊίϊοη ἀθ5 ἔοσπλ}]65 



ΧΟ ΒΟΟΤΕΆΙΝΕῈ ὈῈΒ5 ΑΡΟΤΒΕΒ 

ἴνρεϑβ, φαΐ βδηΐγογσοηΐ ἀ8ῃ5 [65 βυτ 0165 οἱ ἀδὴ5 ἰὰ Ἠεριία Ππαοὶ 
ἀ6 5. Ἰγέηέξε εἱ ἀ Οτὶρὸηθ. 

Ι, 2: πάντα δὲ ὅσα... Ο᾽ δ5ἴ 6 Ργέςσορίβ αὰ6 165 ΟΥἸ 4 165 ΔΡΡοΙἰοηΐ 
Ϊἴὰ « Ηὸρὶα ἀἰογ », Πεσμία αἰγοα. Ἐχρτὶτηέ ἀδΔη5 '1η6 ργοροϑβί( ο ἢ 
ροϑβίενεο ρᾶτ Μαί θα δ ρᾶγ ἴνὰἂς, 11 οδῇ ἀδθνθὴηι ὑῃ ᾿ἰἰθὰ σοτὰ- 

γῇ ἀθ 8 ᾿ τόγαίΐαγο σὨγόϊζ᾽ϊηη6. Ρ] αβοΓβ ἐσχι ναϊηϑ8, ροαί-ὀΐγα 

ἃ ᾿Ἰυγαϊοη ἀθ 1 οοίγίποα, ᾿ὰαϊὶ οαἵ ἀοηπέ τὴθ6 οχρσθϑϑίοῃ ἀδ 
ἔοταθ πόέραίζϊνο. [18 ίααβοαϊίϊοὸ ϑυτίθηηθ {Τοαίς πὰ ὕδπίον- 
ϑδισκεπσονι, Νοῦς ΕὈἸ]ρο, Χ, 2, Ρ. 2) εϑὲ σϑιαγαυδὈ!θιθηΐ σοοῆ- 
[οΥ.6 ἰςὶ ἃ 18 Ποςοΐγἵπο. 

Ι, 3 : νηστεύετε; Δα! ἀδ8η5 ἰἘνδηρ]]α. 1.8 βϑουσος δϑί 

Ἰῃσοηηθθ. [,6 Ἰεὰπε ὀΐδιϊί σοηῃϑιἀότέ ρδΓ [65 0115 σοι 6 δυδῃηΐ 
ἈΠῸ νϑίθυσγ απ ογοθϑϑίοη (11 ΘΑ ΌΕΙ,, ΧΙ, 115-29). Οα ρουναὶΐ 
ἄοης επογ διι5ϑὶ ὈΙΘῺ ΑΘ ὈΓΙΘΙΓ ῬΟῸΓΣ 65 Θῃῃθ15. Οἵ. Πὲααϑ8- 
οσαἰΐο 5υτίθηηθ, ς. 21 (Το αῖο ἱπὰ πιίογϑις πσονι, Νὰ ΕΌ]ρο, Χ, 

2, Ρ. 108). Οκιαΐνε (λοηι. Χὶ ἵπ 1, ουϊξῖς. ἐὰ. ἀθ 1,4 ΕσεΕ, τι, 246) οἱ 
ΗἨΕΒΚΜΑΒ (ϑίηι. Ν, 8, 7, 8) τοοοιωσηδηάθηΐ ἀθ Ἰούηοσ ροῦυσ 165 
Ῥϑῦνσοϑθ, τηϑδῖὶβ οθδϑί 8ῇῆη ἀ ἐσοῃποιηϊβϑοῦ ἀκ αὐοὶ ΘΓ ἔδϊγα 
᾿δυγηόηθ : « [πνθηϊτ 5 ἢ αποάϑηῃ 1106 110 840 δροϑίοἹ!Ἱῇδ αἰςΐατῃ : 
Βεοδαΐῃβ οϑδί αυὶϊ οἴϊδηχ 6] αηδϑί ὑγὸο 6δο υἱ δἷ᾽αΐ ρϑΌΡοσειω. » 
[Οτἱ σὰ 6] 

Ι, 8 ; καὶ οὐχ ἕξετε ἐχθρόν, ΤΟ ΓΘ ἀ6 ῬΡὮΓΔΑ56 Ἰηβέγέ ραγῃηὶ 165 
εἰϊαίοη5 σοισηθ 5} ὄϊΐαϊΐ ἀ᾽ ἔνδηῃρ!θ. 1.8 ίααβεαϊία αἴβττης 
᾿οτὶρσὶηε ἐνδηρέ!αμπο : « Νϑῖὴ ἰζογατη ἴῃ Ενδηρο]ίο ἀϊοϊξ : Ὠ1]}- 
δῖα οἀϊοηίοβ γοβ εἴ ογϑίθ ργο τη βαϊσθητ)θυ5 νοϑ οἵ ᾿ηἸΠ] συ Τη 
ΠΌ]]ὰ ἢ ΒΘΡΘΟΙἱ5 » (Πίααϑοαϊΐαα αροϑβίοϊογι Κγασπιοπΐία, 
ἔὰ. ΑΕΒ, 1, 3) ᾿δὶ5 ρουί-ὀΐγε ΒΓ ]6 ἔοὶ ἀθ 1Ίὰ ᾿ίααεςβὲ. Ἐπ 
ἴουΐ σἃ5 16 ἔγδρτηθηίΐί βογαὶϊΐ ἀπ ὄνδῃρ!ο ρογάιι. 

Ι,3 ἃ 11,1. 1 ὐ ΔυϊΠοηί} ες6 ἀπ πλογοθϑὰ 1, 83 εὐλογεῖτε --- διδαχῆς 

1) 1, 6ϑὲ ρόπόγδ]θτηθηΐ πλ156 θῇ ἀοαίε οὐ πέρ ΡὲδΓ 165 στα 65 

αυὶϊ {ἰρηηθηΐ ροὺυγ ἀόπλοηίΐγέθ οὐ ῬΟῸΓ ὈτγοΡΘΌΪῈ ᾿γροίῃδβε 
απὸ τέἀδοίίζοη ῥα τϊνα ἀ65 Ποιὰ; υοἱθ8 [αἰΐο ΡΔΓ ἂῃ ἐοσγίνδὶῃ 
7 δῇ νι ἀθ ᾿1ηβίσιισίίοη ἀθ5 ρτοβέόϊγίθβ. (δ τηοόογοθδὰ ἴδϊί 
ἀέξίααυί : 1) ἀδη5 ἰδ ἔγαρπγχθηΐ σογγοϑροπηάδηΐ ἀ6 Ἰ᾽ἐρὶἵγο ἀθ ϑαϊηΐ 
Βαγηδρέ; 2) ἀ8η85 165΄ (ἀποῆβ ϑοοἰόβιαβέϊψιιε8 αἰΐ58 (οπϑδίϊέεμεϊονπ 
αροϑίοϊζίψιιο ὄσυρίϊοππο; 3) ἀδῃ5 ἰὰ ἰγδαποίοη ἰαΐϊΐπε ἀ658 51Χ 
ῬΓΘΙΙΘΓΘ σΠΔΡΙΓΕΒ ; 4) ἄδη5 16 ϑυπέαρσπια οςίγίπαρ ; 5) 488 18 
ΕἸά685 Νίσεαοπα ; 0) ἀδη5 16 τοηδηϊθηχθηΐ ᾿Ἰηβέγέ ρδγ ᾿'δυΐθαγ ἀ6 18 
νὶθ ἀθ Βεμῃηουαάι. 1] ὁδί ἀοῃς σογίδϊ ἢ 41 16 ππογοθᾶὰ τδησαδὶζ 



ΝΟΤΕΒ ΟΝΙΤΙΟΓΕΞ ΕἸ ἘΧΡΙΙΟΑΤΙΥΕΒ ΧΟ 

ἀδῃ5 ὈοδΌΠΟᾺΡ αἰ Χο Ρ]δΙγος. Μ1815 ἀ δυΐγε ῥδτί. 1] 56 ἰτοῦυνο: 1) 
ἀδη5]165 (οπδεέϊέϊλτἪταοτϑ ἀαροβίοϊίχμες 1.1], ς. 2); 2)165 νογϑοῖς 1.5,0 

ΒΘ} Ὀ]οηΐ σου 5 αἀ ΕΚ ΜΑΒ (Ραβέεσιν, Μαπααΐῖα. κι. 4.-6). ἀδ Οιξ- 

ΜΕΝΤ Δ ΑΙ ΈΧΑΝΡΕΙΕ (ἔγασηι. ες Νὶςείαε εαΐἴοπα ἵπ ΔΙαίῃ.ν. 42) αὶ 

[ουΓγπιββοηΐ ἀθ5 δἰζοϑίδιί!οηβ Δ. ΟΙΘΏη65. [,8 ἰγδαϊτίοη ἀὰὺ ἰοχίθ 
ΡΟΙΙΟΐ δι.551 Ὀ]6 ἀ(6 ΒΌΡΡΟΒΟΥ ατ6 16 τηοτγοόθϑι ἃ ἐϊό τγοΐϊγδη- 
ςῃό ἀδῆβ της ἴδια ἀθ στ δηυβοσγιίβ αὸ ἀδ σοποΐογο ἃ ὑπὸ 
᾿Ἰπίογροϊδίϊοη. ΕΓ υροίϊμόβο ἀδ 1 Ἰπιογροϊδίϊο βοσ Ὁ].Ὲ ἀοῆς ὁὴ 
Ῥϑγίϊθ σοιῃτηϑηδέθ Ρ6Γ]Ὲ ϑυβϑιδπχε ἀθς ]Ἰ τὶρῖὶπε Ἰαϊνοὸ ἀὸ Ἰ  οτὶϊ 
ΤΙ ΓΑΙ ἱπτα!ό 165 ἤεμ τὉοὶςβ. Ὠς Ρ]5, 1] π᾽θϑί ρᾶ5 ὀχϑοΐ αὰ6 
Ι6 πηογορᾶυ δὴ αυσϑίϊου 5οἷϊΐ ᾿ πα 6 ἴτας ἀὰ Νοῦυνοδυ Τοβίδ- 
Ἰηθηΐ ἄβδῃβ 165 εμα υοο58. 1.35 τηοΐβ ποῶτον οἵ δεύτερον, 8 
νογϑοί 2, ρασγδιββθηῖΐ ἰότΟΙ βΡ ΕΥ 406 1 δυϊοῸΓ πὰ Ρ85 ϑἰπιρὶ ὁπηθηΐ 
5005 65 γϑῦχ ᾿᾿Α ΠΟΙ ἢ Τ οϑίδιηθηΐ, Γη8]5 551] ΜΑΤΤΗ. ΧΧΙΙ, 37-39. 

Ι, ἃ : σωματικῶν, Ιη5.; χοσμιχῶν (Οπϑ8ζ. αρ. Δ11, 2, ΒΑΥΕΝΝΙΟΒ (ον 
Ι ΡΙΕΒΒΕ, τ1, 11 ; ΠῚ (ιἔμεντ, χνιι. 3 : ἀπὸ τῶν χοσμικῶν 

ἐπιθυμιῶν). (είϊίε ἀρΓγηϊὸγο ἰθςοὴ ΟΠ ν ΘΠ αγα]ΐ Τλϊθχ δι 56 ῃ5 

δρέμέΓαὶ ἀ65 γθοοοϊῃτηδηἀδίϊοη5 4] ν]επποηΐ ἀ᾽ ἐΐγε [αἸΐθ5. σθρϑη- 
ἀδηΐ ἰὰ Ιεςοὴ ἀὰ τη5. οδοϊ δυίοτγιϑέβ ρΡδγ αι Γ6 5 ΘΧΘΙ Ὁ]65 ἸΔ Μας- 
ομαδόοϑδ, τ, 32: τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἶσιν ψυχικαί, αἱ δὲ σωματικαί. 
Εἰ εἶοϑδῖ Ὁ ἃ (6 ἀθγῃὶοῦ ογάσγο 46 Ῥδ55)0η5 αἰι}} σομῃνίθηΐῖ ἀδ 
ΓΟΏΟΏΓΕΟΓ 51 ᾿Ὅη νϑυΐ ΓΕρΡυΙ ΠΟΥ ἰὰ οσοϊδτθ, σοτήσὴθ ποῖ ν ἰην]ῖο 

6 νογβοΐῖ ἅ. --- ΤΆτΙΕΝ, ιαξοδϑαγον, αἀἸβροϑθὸ 165. Ῥγοροϑβι το 5 
4} οιωργυηίο δὺχ ὄνδηρ!! 5 56] 0 ἸὉτγάτγο ἀὸ ἰὰ δίααοσκὲ δι 
νοσγϑεΐ ἅ. 

Ι. 6: εἴονται. ἱπίτοδαϊς ἅπὸ οἰϊαϊίίοη ἃ Ἐοτγίτατε (ο, ΧΥΊῚ. 7) 
Γ815 Οἡ 6 5δϊῖ ἀοὺὰ οἷο δϑῖ ρσῦῖβθ. ἰδ ρμοτίβηγο εβί σοηπὰ ἀὸ 
βδϊηΐ Αὐσύϑτιν (ἐπ ὴ)8. (ἢ, ἡ. 12: ἐπ 'ς. ΟΧΤΙΝ. αν. 17; Ρ. 1.. 

τ ΧΧΧΥΊΙ, 1326 οἱ 1910,: ἀδ βαϊὶπί ἀβέσοιβε (ἔσο. ῥα. 1], 2ὺ: 

Ρ. Σ., τ ΙΧΧΥΊΪ, 84), ἀθὸ ΟΑΘΒΙΟΌΟΒΕ (Εχροβ. ἴθ Ῥϑ. χι,; 
Ρ.1... 1,ΧΧ, 2095), ἀες ϑαϊηΐ ΒΕΒΝΑΒΌ (6ρ. 95). εἴς. 

-- ἰδὁρωσάτω ΒΒΆΥΕΝΝΙΟΒ ; ἰδοωτάτω Τη5. ; ἰορυσάτω ἨΠΠΘΕΝΈΕΙΌ. 
"1, 1 : δευτέρα δὲ ἐντολή. 51 ἸῸΠ δάπηεῖ 4116 (1, 3-π|, 1) δδί ἢὸ 

δΔαάαιῖτοι ἔαϊίθ ρδγ ᾿᾿δυΐθιγ ἀ6 ἴα δοςσέγὶπο ἃ 1 οτις ῥα ἀὸὺβ 
οι Ὀοῖθ8, ς65 ἀθσηΐοῦβ τηοΐβ (11, 1) δυγοηΐί ὀϊό Ἰηϊτοάιιῖ8 ΡΟῚΓ 

ΓΒΡΡΘΟΙοσ ἰὰ ἀδθυχίὸ πε σοτητηδηαθηηθηΐ ἐποηςέ οἱ ἀοηΐ 16 πχλούοθϑιι 
1, 2 οἵ δυΐϊν. βεγαϊί ἀδῆὴ5 5ὲ ροηβέε ἰὸ ἀέόνο)ὶορροπι)οηΐ, ἰοιΐ 
ΠΟΙΏΙΩ6 ἰ6 ΟΤΟρδα 1, 3-6 βογαὶϊΐ ἰὲ ἀένθὶορροιημεηΐ ἀκ ργέςζοριο 
ἂθ ᾿ΔΙΩΟΟΣ ἂἀθ Ὠίου. Εη τόδ] τέ πὶ ἀδῃβ 1 ἐστὶ ρῥστι πηι τ ἀὁ5 



ΧΟΙΙ ΠΟΟΤΕΙΝΕ ὉΕῈ5 ΑΡΟΤΠΕΒ 

Προ υοἱἷθ8, 5ἱ [ἰὋΠ 6 ΓΟΙΓΔΏΠΠΘ ΠΟΐΓΘ ΙΏΟΓΟΘΔᾺ 1, 35:11, 1, Ωϊ 

ἀδη5 1 Ὠοεσίτίηθ [6116 αὰθ ποὺ 1 ΆνΟΊΒ, ἢ ΠὟ ἃ ἀδ βέραγαί: οι 
Ὀίθη ἰγαποῃές θη ΓΟ 165 δοΐθϑ ΡδΓ Ἰ654}6]5 5 Δί τ Θ ΔΙ ΟΣ ἀδ 
Ὠίοα οἱ σθὺχ 40] ἰγααυϊβδοηΐ δῇ εἴδί ᾿᾿διηουγ ἀὰ γος ΔΙ. [,6 
σὨ ΤΙ Β[1 8 Π15Πλ6 ὈΓΙ ΚΤ ᾿ρποόγα ἰὸ πχοᾶὰθ ἀ᾽υπίοη ἃ Ὠῖοι απο τἀνὰ- 
τοηΐ 165 ρῃοβίαυδβ οἵ σογίδ: 5 Ὠδορ]δίοῃ  ς Θ 5," ΡῈΓ ἅπη6 βοτίθ 
ἂς ςοπίοιῃρ]δίίοη Ραγοηχθηΐ ᾿ηἰο]]θοίαθ!ἶῖα οἵ ΡΥ ὑη6 τδρὶο 

ἰόυτρίαθο. Μάπηθ 1ὰ ρῥτγίδσε ἀπ Ἵομβγέϊτίθῃ ἃ 18416}}16 1] δἰΐδε μὲ 
ἴδηΐ ἀθ ρΡοϊὰβ εδί ἂπ ἴδ! βοςὶδὶ δυαῦθὶ ἰοαΐε 1 σοιμτηιηδαςέ 
ἀ65 βάὲδ]65 ροτίε ἀπ Ἰηϊτόγόϊξ σο]]Θο . 
1,2 : γεννηθέντα, τη5. ; γεννηθέν, ΒΑΒΝΑΒΕ, Οοηπϑβέ, αροϑί. 
11, 5. Οἵ. 1 ΟἸΕἔΜΕΝΤ, ΧΧΧνΠ, 2: ΙΟΝΑΟΕ, ΕἸ βέβίθηϑβ, χν, 1, 2. 

ΤΠ. 7 : οὖς δὲ ἐλεήσεις [ἴὰ δυγδϑβ ρΡῥ᾽ [16 ἀθ65 δυΐγθϑ) (απ. δοοΐ.; 
ΙΔΠα4 16 ἀ8η8 Ϊ6 Π15. ; ΠΟῸΒ 16 ΒΡΡΓΙΓΙΏΟἢ5 δ58ὶ ἀ8ῃ5 ἰὰ ἰσϑδάυς- 
ΟΠ, ΟΑΥ 1 ποὺ ραγαῖΐ ὰὴ ἀοιδοὶ ἀκα ἐλέγξεις, ᾿ὰ ἀδΔὴ5 τὴ δυΐγοα 
ΤΙηΘη5ογὶί οἵ ᾿ηίγοάαϊ ΡΑΓ υἡ ἰΓοϊβιτηθ σορ βία ; περὶ δὲ ὧν 651 
ὍὯΠ ΓΕΙΔΕ ααἱ 56 ΓΑΡΡΟΥΙΐο 8ῸΧ Ρϑγβοόηπηθ5 ἀέβὶρηέβ ἀδη8 16 ῥΓε- 
ΤΆΪΘΙ ΤΩΘΙΏΌΓΟ ἀ6 ΡὮτδβο. 

111. Τὸ οαἰδίορυθ ἀ65 ρΡέςμόβ ἃ ἐν!οτ (1-6) ἃ 'πθ ρἷδςθ ἰοὰαΐα 
μαίυγο! Ια ἀδη5 ὑπὸ οδίές βὸϑε Ὀδρίϊϑιηδίθ, ἀθβ τόθ αὰθ Ϊ8 
ἔοσπλ]6 Τέχνον μου ααἱ 56 Γοίγοῦνθ σΠ6Ζ 165 τ ΟΓδ] 15ἴ65 }0}8, ἀ8 5 
[08 γουογδοβ, ἄἀδὴβ ἰὸ ᾿ἰἱντὸ ἂβ 1 Ἐςοϊόβ δϑδίίαθθ. 5. δὰ] 
ἀοπῆθ ἀ65 ἰἰϑίθβ ἀθὸ ρέςμέβ βου} ὉΪ84Ὁ]65 ἀδη8 565 ἐρὶ{γ65 διὶχ 
Ἐρβόβίθηιβϑβ (ιν) εἴ δὺχ (οϊοβϑίθπβ (1π|. Οἵ. Ρ. Ὅβεννβ, ὕπίον- 
βιεσμβησοη σὰν Ὠίααςσμο, ἄδη5 18 Ζοὶζδολγὶ Γὰγ ποιιοϑίαπιοτι- 
ἐἰϊΐελο ΜΓ βϑδοηϑομαξξ, 1, 1904, Ρ. 560. 

ΠΠ, ἀἃ ; μηδὲ ἀχούειν, απ. δοςῖ. ; τῆϑηαὰε ἀδη5 ἰῈ τῶ5. Οἢ 

ὀςοαΐζαϊί 165 ΤΟΥ. ]65 αἸποδηΐδίίοη δυΐδηΐ αὰ Οη Τορδγαδὶί 1685 
ΟΡόγδ [Ἴ0Π.5 ΤΙ ΔρΡῚ4 65. 

- περικαθαίρων; σο]ὰ] ααἱ ΡαΓΙῆΘ 16 σΟΤΡΆ οἵ 1᾿ᾶπχθ δ ΟΥ̓ ἢ 
α᾽ ΔΒΡΘΓΒΙΟΠ5 ἴδιἴ65 ἄνὸς ἰῈὲ 105 ἀὯπη6 ρῥ]δπίος ἀοιιέβ ἀ6 νογίαβ 
ΤΩ ΔΡΊα465 ΞΞ ὃ διὰ θυσιῶν δοχῶν χωλύειν νόσους ἢ ἁμαρτίας (5016 
ἂθ5 (οπϑί. 4}. Ν1], 2) --- περικαθαίρων λέγεται ὃ ὕδασιν ἐπιρραίνων, 
ἐσχευασμένοις μετ᾽ ἐπῳδῆῇς εἰς χάθαρσιν δῆθέν τινα (5600}16 ἂὺχ (οπϑί. 
αροϑί., ΝἼΙΠ, 32). | 

ΙΝ, 1. [6 ᾿σαγδοίδγο ἀθ5 λαλοῦντες οϑί οχρ])Ὠαυέ δὺχ ΠΡ [γα 5 

ΧΙ εἴ χν, οἃ 5Βοηΐ ἐπυπχέτέβ 165 ργορῃδίθβ, δρόΐζγεβ, ἀοοσίθῃγϑ, 

όὄνδαμε65 εἴ ἀϊδογθβ. Οἵ, ἢ. χι!ϊ, 25. εἴ χιῖ!, 7. 
- κυριότης, ΡέΓΙΡΗΓαΒε ἀ65 (οηϑίϊείϊοτβ αροϑίοϊίζσιιο8 ΝΠ|.9: 
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ὅπου γὰρ ἢ περὶ θεοῦ διδασχαλία, ἐκεῖ ὃ θεὸς πάρεστιν. Μέπλδ 565 
ἀέβοσῃμδὶβ δϑϑατό ἀδη5 {Π ῬΙΕΆΆΕ, 11, 10, 900᾽}᾽Ε, 8. Αρρ!]ίαυαέ 
δΔὺχ δηβρθ5, 16 τηοΐ ἀέδβιρῃα ἰ6ὸ ρσοὰῦρο δηρέϊὶαυαθ ἀθ5 Βοιμὶπϑ- 
(ἸοΠ5 : ΕΡ᾿Ἠδϑβίθηβ,1, 21: (οἱ. ι.16; ΗΕΚΜΑΒ, ϑιηι . Μ΄, 6, 1. 

ΙΝ, 2. 1,65 γέιψηϊοηβ ἀὰ οὐ]ί6 8οηῖΐῖ ν᾽ βέθβ ρ]5 ἰοΐη ς. χιν. 1] 

5 ΡΤ 161 ΠΟῚ Ρ88 ἀ65 τέμπηϊοηβ ἀθ οαἰέσιπηδηθ8, τὴ815 ἀθ ἰ8 
Ἑσουΐαμηθ ἀδ5 σῃγόςίθηβ ἀὲ 586. γέασυσρηϊετ ἀρ ρῥτέϊέγθηςθ. [1,65 
ἅγιοι Πα βδοῃΐ Ρ85 165 οδίέςσῃμδίοβ τῇ 815 165 σῃ τές] 6 5 θυ χ- τ τὴ 685 
(Ριααεϊκδ, χ, 6; χνι, 7). [,65 )υἱἵβΒ ἀ6 1ὰ ἀϊδβρογβίοῃ δναϊεπί ἀ6 
Ιδτηβ ἰὰ οουΐαηθ ἀ6 56 γέ ηΓ ἀδη8 ἰὸ θᾳϊΪ ἀθ σοῃβοσυνου 
᾿οδρσγιῖ ἀθ σοῦρβ δὰ σὰ] θὰ ἀθ65 ρδΐϑθῃβ οἱ ἀθ βϑ᾽ ἐἀΐῆθγ : « οἵ 511}Υ 
δΥϑὶΐ ἀπ ἸΟῸΓ οἃ 6 πὸ τη ἔΐα1]5 ἰουγΓπέ νϑ 5 165 οηΐδηΐβ α 1ϑγαδ), 
Ἶ6 16 τγουνϑὶ5 ἔςσι σοηὴθ ἀπὲ ἴδαϊο ρογξέθ ἃ τοη ςοΙῃρίδ. » 
ΑΡΟΟΔΙΥΡρΒ6 αΐνα, ρυθ]Ἰέθ ΘΓ ΘΤΕΙΝΌΟΒΕΕ, ἀδη5 Τραῖο μπᾶ 
πίογβισομιηρον, Νοιο Εοίσο, 11. 83, ». 153. Οἵ. Ε. ΠΒΕνν5 (ἀδῃ8 
ΗΈΝΝΕΟΚΕ, Παπαθδιοῖ σὰ ἄθη ΝΝοιιοδίαπιοηί ςπθπ Αροκγνυρῆθρη, 
Τυρίηροη, 1904, ᾿. 2603) ᾳυὶ ἔοτγεοο 16 5βθηὴ5 πεαΐυσγοὶ δὴ ρβασγδιβϑδηΐ 
δατγηοίίγα 4}} 5 αρὶί ᾿ς] ἀδ γέ! ἢ 5 ἄνθος σορᾶϑ, ἀ8η5 1654}6}]65 
Οὔ δυγαὶΐ σέοϊϊ 165 ῥὈγιγοβ ἀθβ οἢ. ιχ οἵ χ. (Οἵ. [πἰγοάἀᾳοίοη, 

Ὁ. ΧΙΠῚ οἵ 5. 

ΙΝ. 3: οὐ ποιήσεις : ποθήσεις ΤΏ5. ΠΟΓΓΙρέ ἀ᾽' ἀρτὰβΒ ΒΑΒΝΑΒΕ, (αη. 

δοοΐ., (οπιϑὲ αροϑί. 
ΙΝ, 3: σχίσμα, τηΏ8. ΒΑΚΝΑΒέ, ΟρΡτατ. (Οἵ, ρυβ δαί, Ρ. ΧΧΠΙΠΙ. 

ΙΝ, ἅ.1,6 56η85 οβδί ἰγὸβ οὔβουσ, Πδη85 1 ̓ ἐρὶἵγο ἀθ ΒΑἈΝ αβέ, ΧΙΧ, 

5,16 σοῃΐοχίθ πὸ ἔουγῃϊί ροϊηΐ ἀδ Ἰαμλϊὸγθ. 1, δυαΐθουτ ἱητογάϊ ροαυΐ- 
ἐΐτε ἰουΐε Πέόβιίδίίοη ἃ ᾿᾿δπάγοϊἑ ἀὰ υρεπιοηί ἀ6 δα ; ς᾽ 681 ἰὲ 
568 αυ᾽δάορίο ἰοὶ ΗΔΥΏΔΟΚ. --- δὰ] ΘΑ Ὀδίου γαρροσζία 16 ν. ἀ δὰ 
νεγϑβεΐ ργέςέαοπξ οἵ Υ ἴτουνα 1 Ὁ] ]ρδίῖοη ΡΟυΓ [6 υρ6, απ] νεοῦΐ 
ΟΌΒΘΓΨΟΓ ἰδ υϑζϊςθ, ἀΘ πα ροϊπξ βϑυβροπάγε ἱπάόβηϊπηθπὶ 1ὰ 56η- 
ἴεηςθ, Μαὶ8 1] ἔδυϊ σοῃϑι ἀέγοσ αὰ6 ἰοσΐ ᾿᾿Θ ΒΕ. Ὁ]6 ἀὰ Ρᾶ5586Ρ6 58 
ΓΑΡΡΟοΥ͵Τΐθ δὺχ ἀθνοτβ ἀ6 51Π10}65 ΤΠ ΘΙ ὈΤΘ5 α6 18 ΠοΙ τη ηδΕῖό. --- 
1,6 Γεὶ Ζιόσηθ ἀθ5 (αποηϑβ οοοϊόδίαϑίϊχψιιοδ ροτγίε : Ἐν προσευχῇ σου 
υἡ διψυχήσῃης, πότερον ἔσται ἢ οὐ (τηότηθ δΔαα!!οη ἀθ προσευχή δὰ 

ἰοχίθ ἀθδ5 Ὁοηϑβί. δροβί ΝἼΠ:, 11). 1,6 πηοΐ ἀβ διψυχία 651 θιῃρ]ογέ 
ῬΆΓ Βδυτὴ85 σΟΙΏΠη6 ἰ6 πιοΐ ΡΥΙΌΡΓΕ ΡΟΌΓ ΘΧΡΤΪΊΘΓ ἰ6 ἀέξαμπί ἀς 
ςοηῆδϑηςοθ ἀ8η5 1 ρῥγὸσγαὸ (Μαπααΐξ, ᾿χ, 1-8). 1] βοῇ ]Ὲ 85562Ζ 
ῬΓΟΌΔΘΡΌΙ]Θ 40} 5᾽ ρτί οὶ ἀδ 1ὰ σοῃῆβδῃςθ θη ὈὨϊδὰ ΡῈΓ ἰᾶ ῥσχγίδτγα; 
815 αα πα οἰζδίίοι ἴσα ὄϊέ πχυς]έθ οἱ γσοπάθα τηέςοῃπηδίϑβ- 
88 0]6 ((οἶοδβ88. 1ν, 2). 



ΧΟΑΙΥ ΘΟΟΤΆΙΝΕ ΕΒ ΔΑΡΟΤΕΕΒ 

ΙΝ, 6: δώσεις Ιγ5.; 8ΒΠ606 4885 Ϊὰ νογϑίοη ἰ᾿ἰδίϊ ηθ, τηϑὶβ ἃ 

Ἰεσΐυτο οϑί ραγϑηῖθ ΡδΓ 165 ΟΔ ΠΟ} δος] ἐβ᾽ δία 65. --- 1,65 πηοίβ 
διὰ τῶν χειρῶν σου ραυνοηΐ 86 ΓΑΡΡΟΓΙΙαεΙ ἃ ἔγῃς εἴ 5]ρπίῆο᾽ 16 ρϑὶη 
οὈΐθηα Ρδ8Γ ἴα ἰγᾶνδὶ] ἀθ5 τῇδ] η8, Οὐ 56 σϑρροζίοσ ἃ δώσεις οἵ 
ΓΟΠΪΟΥΟΟΥ [ἸΔόθ ἀθ ἀοπηογ. σον, 5᾽ δυϊογιβϑδηΐ ἀθβ Ἰθςοὴ5 ἀδ 

σογίδ᾽ ἢ5 ΤΏ δηυ ϑοτ 5 ἀ65 Οαποπϑ δοοἰόδιαϑίϊᾳχιιο8, (δὸς εἰς λύτρον,. 

ςοἄ. πιο8α. ; δὸς εἰς ἄφεσιν, σοα. Πδ6δροΪ].) εἴ αἀὁ δὰ νὶθ ἀθ 
ΘΟΒπουάϊ, Ρτοροβα ἀθ σοσσίρου δώσεις ἢ δὸς εἰς ΑἸ] 56 Π10]6 ροὶὰ5 
πϑίυγοὶ ἄνθος 16 σοχῃρ]έμηθηΐ λύτρωσιν. 11] Δυάταϊί ἄοῃς Ι'χγ6 
ἐὰν ἔχῃς ΔΡΞοϊαμηθηΐ, εἴ γᾶ αϊτα : « 51 1 16 ΡοΌχ, ἀοηπο ἄς (65 

ΤΙ Π5 ΡΟῸΓ 6 γϑομϑίΐ ἀκ 165 ΡρέςῃέόβΒ. » (ἢ. 16 ραββϑᾶρε ρϑγϑ])ὸϊα 
46 ΒΑΒναβῇ χιχ, 1]. -- Τὰ νϑίθυγ οχρ δίγὶςα ἀδ ᾿᾽δυπχὸπε ἐζδϊῖ 

[δι] τα δὺχ Ζ0}{5. 
ΙΝ, 8 : οὐχ ἐρεῖς ἴδια εἶναι. ΟΥ̓, Αοἴδδ8, 11, ἀὰ ; τν, 32. ΦΌΒΤΙΝ, 

Ι Αροϊ., χιν, 2: υχνι!, 1, 0. 

ΙΝ, 10. Τἰαυΐουῦ ἀὲ ἰὰ νϑζβίοῃ ᾿ἰδίϊηθ 856 ἵηέργϑηα ρτοβϑβί γο- 
τηρηΐ ϑὺγ 16 586η5 ἀὰ νογϑβεί. 

Ν. Α τὰἄρρύόςδοὺ ἀκ οσδίδίοσαα 465 ρέςμέβ ἀγεβϑϑό ρῬ8γ ἨΕΈΜΑΒ, 
ΜΜαπααΐ., νιῖϊ, 3-5. 

Ν, 1: ἀφοβία τῆδηα6 ἀ8ῃ5 ]6 1Ώ8. ; ἰεζςοη ἔουγηϊθ ρδγ (οῃϑί. 

δροβί. οἱ Βαγηδθρέ, 11] ἔδαΐ βυρρέθγ θεοῦ, σοπίοττηέμηρηϊΐ ἃ ἃ 
νϑυϑίοῃ ἰδίϊηθ οἃ 16 πηοΐ ἀδιι οϑί ἀθ βεσοηάθ τὩ8]1η. 

ΨΊ, 1: διδαχῆς. Π] 5 αρὶῖ. 46 ἰὰ ἀοςίγ!πηα ααἱ νἱθηΐ α᾽ ΐγε θχροβέβ 
ἃ ῬΙΟΡΟΒ ἀθβ8 ἀθὰχ νοΐθϑ. ΓΙ ΌΧΡΥ ΘΟ η ὁδὸς τῆς διδαγῇῆς ΠΟΤῚ - 
γΪηέθ ῬΔΓ αἀ. θα 165 ογΙα65 οϑί σου ῆέθ Ρ8Γ ΒΑΒΝΑΒΈ, ΧΙ, 
1, ὁδοὶ διδαχῆς. 

ΜΊ, 2: ζυγόν. 1,6 τηοΐ ζυγός 5]ρη18Ε6 5δηὴ5 δσυαη ἀουίο ] 6η- 
Β61016 ἀθ5 ργέσςορίοβ. α] νἱθηηθηί α᾽ ἐΐγε [οστηυέβ, ὑϑᾶρὲ ἀϊὶ 
τιοΐ ἰουέ ἃ αἰΐ σοηΐοτγτηθ ἃ (6111 αἱ δὴ οϑί δα! ἀδη5 165 Δ οἴδδ, 

χν, 10, οὐ Ῥίογγε ἀόϑιρῃθ ῥ81. ςοίία ἰτπηαᾶρὸ 1ὰ ἰοὶ στῃηοβϑῖαιθ οἵ 

ἀδη5 ΜΑΤΤΗΙΕῦ, ΧΙ, 29 οἱ 90, οὐ 1έ5ι.5 αὐ8]1ῆ[..6 ἀθ ζυγὸς χρηστός 

565 ΡΓΟΡΓΘΒ ῥγέςοθρία5. 

[1] δεϑδί νγδὶβθι Ὁ] Ρ]6Ὲ αὰ6 ἀδη5 Ἰ᾿ ἐσσὶ ῥα ἀ65 οι υοὐθ8 
Ϊ6ο νεγϑβεί 1 ἀὰ Ἴμδριίγε νι ἐζαϊς ἰτημημέάαϊαίθυαθηΐ ϑυΐνὶ ἀς Ϊἰὰ 
Ροί6 δροσαῖγϑα Ἴσοπΐθηθσθ δὰ ΤμδΡΙἵγα χνι. [,6 γογβϑοεΐ 3 ἀὰ 
σΒΑΡΙ ΓΟ ΧΝῚ 56 ΥΤδοοογάθ 85562 ὈΐΪδη ἃ νὶῖ, 1 εἴ οὴ ρουτγϑβυϊί ἰδ 
πηουνοιηθηΐ οἱ 164 ροηβέθ. [,6 γϑεοοοσα νὶ, 2 εἱ 8 σϑηΐογῃμβρ 65 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 τέλειος ἔσῃ. εἰ δ᾽ οὐ δύνασαι, αὶ] ΓΆΡΡΘΙ]6 165 ΟΧρΡΓΘ65- 
5]0η5 ΒΘ Ὀ]ΔΌ]65 ἀὰ ΠΠΑΡΙΓΓΘΊῚ, ἀ. [,65 σΥΙ 4165 απὶ δατηρίίοηίΐ 
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᾿᾿ οχίβίθηςσθα ἀπη ἐσσὶ ρῥυι } ἀθ5θ δια; υοἷθ8 διηραίέ ἅιι 
ΓΔΟΓΙΟΘΔᾺ 1, 3:11, 1, οηΐ αῃποϊασς Ταίβοη 46 ΒΌΡΡΟΒΟΓ αὰδ 6 
Γαοςοσζχὰ νὶ, 2 οἱ 8 οἱ 6 τῃογοθδὰ 1, 3:11,) 1 ϑοηΐ ἂὺ πηϑηῃλδ 

δυίΐίθυτ. 

ΝΙ, 8 : Θεῶν νεχοῶν. [,65 ἰάο65 ἀδ5 ρϑΐθηβ 6 δοῃΐ σίϑῃ 1 (ογ., 
ΝΗΠ!, ἅ, οἷ ὈΙΘ6η 61165 τοργέβϑηϊοῃϊ [65 ἀέιηοηβ (1 (ον. χ, 20), ου 

ἀθβ ἀϊθὰχ 58η5 νἱθ 11 ΟἹ ΕΜΕΝΤ, 1,1 : ὅτ' ἡμεῖς οἱ ζῶντες τοῖς 
νεχροῖς θεοῖς οὐ θύομεν καὶ οὐ προσχυνοῦμεν αὐτοῖς. 

ΨΝΠΙ, 1 εἴ2: ὑποχριταί. Π8Π5 Ια Νοῦνοδυ ᾿Γδϑίδηχθηΐ 165 Ρἢδ- 

τὶ 5ῖδπβ βοῃί οχργοϑϑέϊῃηθηΐ δρροὶόβ μυροοσγιίθβ (εἴ. Μδί(ῃ. ΧΧΙΗΙ, 

13, 14, 15, 23, 25, 27, 29). 115 βδοηΐ νὶϑέβ δ σβῃδρίίγε νι ἀδβ βαϊηΐ 

Μαίιῃϊθα, ἃ ΡΓΟροΘ 465 οπεβ οἱ ἀ65 ρτγίὀγοβ. 9δυϊθσ ἀκ ἰὰ 
Διδαχῆ ἃ Ῥὰ ϑρΡΙΙαοΓ ᾿᾿ΟΧΡΓΘΒΒΙΟη δὺχ «15 δυϑϑὶ ὈΊθὴ αυ᾽δὰ 
Ρατίϊ ἀθ5 ΒΔΓ 5168 ; ο᾽οϑὲ ἃ Ἰ᾿ἔραγαὰ ἀδ5 715 θὴ Ό]ος, 4.6 165 
ςὨτέζί 5 [οηΐ βέςβϑβϑβίοῃ. 

ΨΠΠΙ, 2. 1.6 Ραίον εβϑὶ ᾿μἰόγαϊθιημθηί οχίσαϊς ἀὰ Ρῥσφιωϊετ 
ὄνδῃρ δα (νι, 9-13). [.65 αἰβέγοῃοθβ βοηΐ ᾿πϑιρηϊβαπίθβ : ἐν τῷ 
οὐρανῷ, Πὲα.; ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ΜΑΤΗ. ; -- ἐπὶ γῆς, ᾽ά. ; ἐπὶ τῇς γίς, 

ΜᾶΑΤΗ. ; -- τὴν ὀφρειλήν, )ὲα. ; τὰ ὀφειλήματα, ΜΑΤΗ. 11 ἔαυαϊ γ 

δ͵]ουΐεγ 165 [ὈΣΊῚ65 ἐλθέτω οἱ ἀφίεμεν ἀ6 Δ οείγῖπα, 51 1'ὁοἢ 

δεςορία ρουγ ]Ὲ Ν. Τ, 165 ἔοσιῃθβϑ ἐλθάτω εἵ ἀν χαμεν ΡΓοροβέββ 
ῬΔΙ ΤΙΘΟΗΕΝΌΟΒΕ οἵ νΈΒΘΤΟΟΤΤ- ΗΟΆΤ. 

ΨΙΠΠ, 2. 1.65 ἀοχο]ορίθβ ἄϊξζαϊθηΐ θῇ ὑϑᾶρθ σῇ 62 65 {ι]ῖ5, 

ῬΟΌΓ 18 ΚΟΥΙΩ) 8,50 ἀ6 ᾿ΘῚΓ5 ὈΓΙὸγ65. 1,8 [ΌΤΊΩ6 θη ὄϊζαϊΐ ρ]ὰ5 οὐ 
ΓΩΟΐΪἢ8 8ΙΏΡΪΙ6, οΪὰ5 οἷ ΙΟΪῺ5 50]6Πη6]1]6. ΓΙ ϑᾶρα 5’ θὴ οϑί 
ἰγϑηϑυΐϊβ ΔῸΧ ΤΠ γές]6 5. 1,8 βεὺϊο δ ίααςσμὸ οὔτο 1 θχϑρὶε ἀθ 
ἀοχο]ορίθβ ργδαάιιέεδβ : ἰουΐθβ 5: }0]65 (ΙΧ, 2, ἃ; χ, 2,4 : σοὶ ἢ 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας), ρυἷὶ5 ἃ ἀοὺυχ ΤΟΙ ΌΓΘΟΒ (ὅτι σοῦ ἐστιν ἢ δόξα χαὶ 

ἵ͵ δύναμις... εἰς τοὺς αἰῶνας ΙΧ, ἃ ; Χ, 5). 1,6 Ραΐον ἀγϑηΐί έϊέ {τέ ἀὁ 

ι νδηρὶ]α ροὺγ ἐΐγε θα ρ]οΥό ἃ ῥϑγί, σοϊηπιθ 1η6 ῥγτίὸγθ, ἃ ἐϊἰέ 
Ρουτγνὰ ἀτιηε ἀοχοϊορὶο αυὶ, ἃ 50Πη ἰοὔγ, ἃ Ρέμπέϊτό ἀ8π5 ΠΟΤΕ 

ἀθ τωδῃυβογίίβ ρσθοβ ἀθ 1 νδῃρι]θ εἱ ἀδπβ 165 νογβίοηβ. [ἃ 
νογϑίοη βδῃϊάϊααθ σοηίϊθηΐ 16 τηότηο Ὠοχοϊορὶα σὰς 1ὰ Πίααςβὸ 
δρτὸβ ἰὸ ῥαΐίου 1,65 Δαΐῖγοϑ νουβί ἢ 5 οἵ 165 ἸὩϑη βου 5 ρΡΊΘΟ5 οἠΐ 
Θἢ ΡΪὰ5 ὑῃ ὈΓΘΙΆΪΘΥ ΤΩΘΠΛΌΓΟ 4] ΠΤ] Θἢ [ἸΟΠΠ6 ]6 Γουϑατχης : ὅτι σοῦ 
ἐστιν ἴ͵ βασιλεία... οἷς. 

ΙΧ, 1: Εὐχαριστία. Θ6Ὼ5 ὑῃη Ρεὰ ἱπαϊδίϊηςϊ. 1,6 τοί ἀέβίρηβ 

ἰδηῖόϊξ 165 ἐϊέγηθηΐβ σοηϑϑδοζγέβ (ΙΧ, 5; ὕύυϑτιν, 1 ἄροῖ. πχνι, 1); 

ἰδηςόίΐ 16 τϑρὰβ πιυϑίϊαθπα ; ἰδηζόΐ ᾿᾽δοίϊοη ἀθ ρτᾶςθβ ααἱ δοσΟμ,- 



ΧΟΥΙ ΒΠΟΟΤΕΙΝΕ ΕΒ ΑΡΟΤΆΕΒ 

ῬδΒη6, 5005 [ὈΤτη6 ἀδ ρῥγίδσε τἱΐα 6116, 18 βϑδηοῖθβοδίϊοῃ ἀ65 ἐ]έ- 

ταϑθηΐβ ἀὰ ραΐη οἵ ἀὰ νἱη. [,65 ἰγοὶβ 5 5 ἢ] δ] 05 6 βοηΐ Ρ85 
ἰουοὰτβ ρατγίδϊἰοτηθῃί ἀέτηδϊέθβϑ, σοι 6 ἰοΪ. 

ΙΧ, 2: ποτήριου. Π8ὴ5 β5δἰηί [0ὺἷο, ΧΧΊΙΙ, 14. 5.16 τέο! ἀθ ἰὰ σὲῃσ, 
σοΠΘΠς6 ΡΔΓ ἰὰ Ὀόηέδαϊςςϊοη ἀπο σΟῸΡΘ ; [2815 δρσὸβ 18 σοῃ- 
βόοσγαίίοη ἀὰ ρϑίη, νἱϑηΐ, σοι 85 ϑδ1ηΐ ΜΑΤΤΗΙΕΙ͂Ι ΧΧΥῚ, 
260-28, 16 εοηδβόογδαϊζίζοη ἀὰὺ ςδ]ῖοθ. Γἰδυαΐθυσ ἀθ ἰὰ δίααςσμὲ ἀναὶΐ 

Ρουϊς ἐΐγο βοὰβ ἰθ5 γυϑὺχ 16 ἰοχίε ἀθ βαϊηΐ [μὰς οὐ ἂὴ ἴοχίθ ΔρρΡᾶ- 

τρηΐέό, οἴ 88η5 ργθηάσε ρσάθ ἃ 18 ἀβί! οίοη ἀθ5 ἀθὰχ σοΟΌΡΘ5, 

11 ΡΙδεβ Ια σοὰρε δυςσδαγιβίίααθ ἀνϑδηΐ 1 δεοίΐοη ἀβ ρσᾶσθ ῬΥοῃΟΙ- 
ςέε βὺγ]ςῈ ρῥϑΐῃ. 

-- ἀμπέλου Δαυίδ, ςἴ. Τηἰτοά., Ρ. ΧΙΝΤΙΙ. 
--- παῖς θεοῦ, αυ8]1|Η ςςδίϊοη ΔΡΡΙὶαπέε εἰ ἃ Πανίὰ ( ϑαιήνο68, ΧΝΊΙ, 

1; ΙΒΘΑΪΕ, ΧΧΧΥΊΙ, 835 : σοΙ 6 διιβδὶ 1 ΟΧΡΥ βίο δοῦλος θεοῦ 

ϑβαιιηιθδ υχχνιῖ, 70 ; ΟΧΧχ, 10: ΟΧ 111, 10) οἵ ἃ 7655 (Α οἔδ8, 1{1|; 

13,20: τιν, 27, 30). ᾿ 

ΙΧ, 8: χλάσμα. 1,6 νεγθε χλάω ἃ ἀοπηέ ᾿ἰδὰ δὺχ ἀουχ 5Ξυθ5ίδῃ- 
{115 χλάσις, ἀοίΙοΟἢ 46 ΓΟΙΏΡΓΙΟ οἵ χλάσμα αὉΪ] 51᾽65}18ῆ6 ἰδηίόϊ ᾿᾿δΔείΊοἢ 
ἂθ τοῖῦρσα ἰ6ὸ ρϑίη, ἰδηϊόΐ 16 ρϑίῃ ἀέ)ὰ γορῃᾳ οὔ εοομπβιἀέότέ 

σοιήτηθ ἀονδηί |᾿ ἐΐτγο. 
Χ, 8 : παντοχράτωρ, ΘΟΧΡΓΘΟΒΒΙΟῚ ἀδ ᾿᾽'δησοη Ογδα0 τοσήδῖη. ΕἸ16 

Ῥᾶγαῖΐ διηθηέθ ΔΓ ἴα τ θη! ἀ6 ἴα ογέδίοῃ. 
Χ, 3 : ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου --- ἴογΙα}]6 ἂς 1ἰαὰ ρὶὰ8 ἢδυΐθ 

δι ααϊζέ, οηρσαηΐίέθ δὰ νοσαθυ δῖα σοὶ] ρίθῦχ ἀθς ᾿᾿Αποΐθη 
᾿Τοβίδιηθηϊ, οἱ 5805 δυΐγε ὈΧΘΡ]6 ἀδηβ 18 ᾿ἰἰἰόγαΐατε ομτέ- 

{6 ηη6. 

Χ, ἀ : ἐχαρίσω, ἀρρϑτγίϊοπί ἂὰ νος Ὀ]δῖγα 46 βαϊηΐ Ραᾶσι, (Εοηι. 
ΝΠ, 92) οἵ [αϊΐ σοπίσαϑία Ἰεὶ ἄνθος ἔδωχας ἀὰσ ΤΟΙ ΌΤΟ 46 ΡΏΓ856 
ῬὈτέςέαρηί. -- πνευματιχὴ τροφή, 1ὰ πδίυγα ἀδ οσεΐ ΔΙπλθηΐ οἵ 500 
ἔγαϊΐ οὰ 5δοὴ οἴεί 8586 ἰσουνθηΐ ἀόογιῖβ ὑ8Γ ΨΦΎΌΒΤΙΝ, 1 Αροϊοσίο, 
υχνι, 1-8. ΟΥ, ΙΌΝΑΟΘΕ, Ε Ἀόδβίθηβ, ΧΧ, 2: ἕνα ἄρτον χλῶντες, ὅς ἐστιν 

φάρμαχον ἀθανασίας. 

Χ, 6 : παρελθέτω ὃ χόσμος. ΕΧΟΙ]ΘΙ,ΔίΊΟη ΓΑΡΡΟΙδηΐ 165 ὈΧΙὸσ 5 
ἀε Τογία θη « ΡΓῸ τηοτὰ βηΐ5 », ᾿᾿αγγίνέα ἀπ ϑϑίβηΘΌΓ, ΡΥΘΙΆΪΘΥ 
ΟὈ͵]εῖ ἀδ5 νωὺχ ἀὰ οὨτέϊζϊδη, ἰοπἀδηΐ ἃ 56 σοπίοηματα ἀδη85 ἰΘῸΓ 

Ρεηϑόε ἄνες ἰὰ ἥη ἀὰ τοπαο; ΤΕΒΤΌΜΗΕΝ, Αροῖοσ. ΧΧΧΙΧ; 726 
οΥαζΐοπο, ν. 

Χ, 6 : ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαυίδ. Βοδυςοῦρ ἀ᾽ ἐἀϊἴουγβ σογτίροηΐ 16 
ΤΑΔΠΒΟΓΪΐ 6 ΓΟΙΡΙςαηΐ θεός ΔΓ υἱός, ἀ6 ἔδςοη ᾿ὰἃ Γάϊδ ὈΠΪΓ 



ΝΟΤΕΒ ΟΒΙΤΙΟΙῈΒ ΕΤ ΕἘΧΡΙΙΘΑΤΙΝΕΒ ΧΟΥΗ͂ 

1᾿Δος]ατηδίϊοη 465 Ἀδιηθδὺχ [6116 ας 18 ταρροτίε ΜΑΤΗΙΕῦ (ΧΧΙ. 
9, 15), 1᾿ένδηρέ]δίς αὰδ ᾿᾿δυΐϊουτσ ἀὁ ᾿ὰ Ὠοςίτγπο ἃ ἰ6 Ρ]ὰ5 βδουνοηΐ 
οχρίοἷϊζέ. [8 σογγεοίίοη θϑὲ Ρ] υ510}]6 ; πλδ]5 }] 56 ρουγγδα) 855] 
ας ᾿᾽᾿δυαΐευτ οὐΐ τουηδῃ]ϊό 1᾿δ ας] τ δίϊοη ἀρ τὰ 16 γα Βοηηθιηθηΐ 
οὗ Τέϑβυβ (Μαάτητῖευ, Χχιι, ἀ2-65) τανθηαϊαθθ σοηΐίγο 65 ῬΒδτὶ- 

βίθῃβ ροὺγ ἰὲ Ομγιϑδί ὑηοὸ δαίγο απ8]|{6 46 ς6}|]16 ἀθ ἢ]5 ἀδ 
Ὠανϊά. (ἢ. ᾿᾽αγραμπηθηδί!οη ΘΙ Ὁ]Δ0]6 ἀθ ΒΑΒΝαΒέ, χιι, 10-11. 

Χ.6 : ἅγιος. ΓΙ Ἰηϊογρτέάϊζδτοη ἀὰ πλοΐ 6ϑΐ βυ͵οϊία ἃ θδδυσουρ α᾽ Βέ- 
βίο 5 : 5'8ρ]{-}} ἀθ 14 βαϊπίοίέ πέσθβδϑϑισ ῬΡΟῸΓΣ 5᾽ δΔα]οϊπάτε ἃ 
1 45ϑϑυ Ὀ]έθ 465 βαὲ]θβ ὃ οὰ ρουΐί-ὀΐτο ἀδ ]ὰ ρυτοίό ἀ᾽ ἀτηθ γϑαι 56 
ῬοῦυΓ ΓΏΔΏΡΘΙ ᾿᾿ουςσ γι ϑίϊο 5 οὐ ἐπῆῃ Ἰ᾿ Ἔχει ϑίϊοη εἴ τὰς ἅγιός 
ἔστιν χτλ, ἡ 65[-6116 αὖθ 16 τόβ ἀπι οὰ 16 ἀόδαϊΐ ἀη πείθῃ νη 
Πιά. τιν, 2. Τι6 εῃτέζᾳαη οϑί ἢ ϑϑὶπηΐ. --- μετανοείτω. [,6 ϑαϊηΐ 
ἐϊδηΐ ρᾶγ ἀδβηϊίοι ἀη στάξῃ, σ6]ὰ] ααὶ π᾿ οϑί Ρ85 ϑαϊηΐ οδϑῖ ὰἢ 
ραΐδθη ἀοηί ἰᾶὰ ρέηϊΐθῃςθ ἃ ΡΟΣ ρσϑηηϊὸγο σοπαϊτίοη ἀθ ἀν ΠΪγ 
σὨτέςζ θη. --- μαρὰν αθά ἃ ἀδυχ ἰγτϑηβοσίρίϊοη5 Ροϑ510]65 Θἢ 8Γ8- 
τηόρῃ : πιᾶγαπ αἰμᾶ, αυἱ 5ἰρη!ῆθ 1.6 δοισποινῦ 68[ ὕὑϑπῖι, -- οὐ: 
γιαγαπα μα, αὐτὶ 5]ρηῖβα : ὃ ποίγο ϑοιίσηποιν, υἵθη8.: οοϑῖ οχδοίο- 
τηθηΐ 1 Ἰηνοσδίϊοη ἔρχου χύριε (Α ρος. Χχτι, 20), αὶ 5θῃ Ὁ ]6 Ὀίθη 

ὀΐτγθ 16 56η5 ἀὰ τηοΐ ἀ8η58 ἰᾶ Πίααοσβό. 
ΧΙ, ἃ : δόγμα ἀλη 16 56Πη5 α6 ργέςθρίε οἷ σοτῃτηδηαριηθηΐ : 

ζυςσ, τι, 1; Αείοβ, ΧΥῚ, ἃ; ΧΥΙΙ, 7; ΒΑΆΝΑΒΕ, χΧ, 1, 10 (Π18151,6 
οἴ τχ, 711 ἀοηποηΐ ἂπ δαΐτο 565). 

ΧΙ, 5: εἰ μή, δααϊίίοῃ δὰ τΏ5. ; σογγθοίίΐοῃ βιρρόγέόθ ρᾶγ ]6 ρΡρᾶ5- 
58ρ6 Ρδ.]]ὸ]6 ΧΙΙ, 2. --- ψευδοπροφήτης. ΟἹ 5᾽ αἰίδπατγαὶΐ ἃ ἰΓοΌνΟΥ 

16 ταοΐ ψευδαπόστολος ααὶ οχὶδίΐα ἀ8η5 16 Νοῦγνοϑδι Τοβίδτηρηΐζ, 1] 
ον. χι, 18. Μαῖ8 ψευδοπροφήτης 651 ρὶυβ ἰγτέσπυσηΐ ΜΑΤΤΗ. ΜνΊ!, 
15», χχιν, 11,24. ; Αρος. χν!, 18; χιχ, 20; χχ, 10 εἱ ἀέβίρῃε ὰῃ 

τηδὶίγο α ὌΓΓΘΆΓ. 

ΧΙ, 9 : τράπεζαν: 1] Θ᾽ αρὶί Ξξδπ5 ἀουΐο ἀθ γτορᾶᾷβ ϑϑύνβ ΔΓ 

σματίέ διχ ρᾶῖινγοβ οἴ ΠΟ ἃ ἰᾶὰ Πσοιμῃηπηπηδιιῖό ἀθ5 ἢαὲῤ]65. 
(αποποβ Ηἱὶρροϊν(ϊ, 32 οἱ 85. --- ΗΕἸερει,, ΑἰγομεηυθοβίβαιιοίίἝοη, 
Ῥ. 221 εἰ 223. -- ΤΕΚΤΌΠΠΙΕΝ, Αροΐῖοσ., ΧΧΧΙΧ. 

ΧΙ, 11. νογβοί {γὰ8 ὀρϑοῦγ. [,ἃ Ἰδεΐατε ἀὰ ἰοχίθ η6 ἔα] δυσὰῃ 
ἀουίος ἀΔη5 16 τυ 5οτ]ῖ. [,65 ΠΟΥΓΘΟΙΟΠ5 ΡΤοροβέθϑ ρὲΓ Ζεδη οἵ 
ΗἸροηο]α ϑοηΐῖ δγο γαϊσοϑ εἴ πὸ σοπά υἱἰδοηΐ ἃ δυσαπο ᾿πίογρσέ- 
ἰαζϊοῃ βϑαί βέδιβαπίοθ. Ἀεσθηβοτηθηΐ ἀὯ65 ἰηἰθγργόϊζδι! ἢ 5 ρΡγοροϑβέθϑ, 
ἀκ 5 5ΟΗΑΕΕ, ΤΉῆ6 οἷαοεδὲ σμΥο ἢ γιαπμαὶ, 1885, Ρ᾿. 202 5αἱἷν. 

1,6 « τηγϑίάγο (θσγοϑίγε ἀθ ᾿Ἐ5]156» σοητΠθηΐ ὰη6 αἰ αϑῖοπ, ααὶ 

Ῥέμε9 Αροϑτοόοιηοῦες, 1 ᾳ 



ΧΟΥΠΙῚ ΠΟΟΤΕΆΙΝΕ ὉῈ5 ΑΡΟΤΕΕΒ 

ἀονδὶί ἐΐγα ἰγὸβ οἸδῖσα ῬΟῸΓ 165 σοπίθ ρογϑίῃ5, ἃ ὑπ Ρῥτδαίϊαι 
τοὶ ρίθαβα, ργορδρ)οηθηΐ ἀη ρϑὰ ἐΐγδηρο, ῥτγόϊζδηίϊ ἃ 18 οτϊίααθ, 
αὰδ οσογίδί 5 ῬΧορῃδῖοβ γεσοηη8 ροὺγ νέσγϊαΐαυθβ 856. ροσγιησεί- 
ἰδ᾽θηΐ οἵ αυ}]} 8118]: ἀοὴς Ἰέριεχαθσ, τ 815 αα}}15 ἢ σϑϑαυδίθηΐ 
Ρ85 αἾτΡοβοσ, πὶ ἀθ ὑσοόοροϑβοὺ ἃ 11 αίοη ἀθ5 στγέϊ,η5. (είς 
Ῥτγαίίΐαθ ἐϊγϑηρθ, πο ᾿πηϊΐ80]6 Ρ8Γ ἴουϑβ, Οἢ ἰ'δυΐοσβα ῬΔΓ 
Π᾽ἘΧΟΡ]6 ἀ65 « 8Ππ0 6 η5 ῥτγορμὲὸζθβ ». δ᾽ Δρὶ[- 1 σοΙητη6 16 ΡΘΏΒ6, 
Αἀ, Ηδγηδοκ ἀθβ ὑσγορῃῃδῖεβ ἀθ 1ὰ Ῥχζεπιὸδγα ρβέπέσαί:. οη οἢτό- 
ΕἸ ΘΩΠΟ : Αρᾶῦυβ, 70.485, 51145, εἷς.... σα. Ἡ 65ἴ ρ85 σοϑγίδιη. Εἴδηϊ 
ἀοπῃέ ᾿᾽δηεϊοηηρίέ ἀδ ἰὰ Ὠἰάδεδὲ, σ65 ρσορῃμόϊζθβ βοηΐ Ὀϊθὴ ὑσὸβ 
ἀ᾽ 6116, Ροὺγ ὀΐγε α8}1|865 α᾽ απεοὶθη8β; σδροπάδῃίΐ Οἢ ρουγζγαδαιί 
ΤΟΠΟΌΓΙΓ ἃ σοίία ᾿ητογργέόίζδίοη δὶ τδηϊοϑίοσηθηΐ οἡ η6 ρουναϊί 
ῬΘΏΒΕΥΙ ἃ ἀθ5 ρτορδὸϊζοβ ἀξ ᾿᾿Α πείθῃ Ταβίδιηθηίζ. 
Μαῖβ οοἰίε. φγϑίίαιιθ 41.6}}16 οϑί-ο] 6 3 Πθὺχ ορ βΊοῃβ ρτγὶ Ὡς]- 

Ῥ8165 :1) 11] ρουτγεϑὶί ἐΐγτο αιιοϑίϊοη αἰ δο 0 5 5υμ Ο]] 4165 (61165 
4ὰ6 ατγοπί 165 πηδγαροβ5 ἀθ {ἀςοὈ, ἀὰ Ρῥγορμὸόϊζε Οβόο, οὐ ] ἔγϑο- 
ἘΟΘῊ ρδΓ Μοῖβε ἀΐπη βογροηΐ ἀ δἰ ταΐη. (65 δοί! 905 βοηΐ Ἰηΐογρτέ- 
ἰέθ5 ρᾶτγ 7π5ίϊη οἱ ᾿γέηέξε σοϊητ8 ἀ65 τηγϑίογοϑ 5 υτ 0] 158ηἴ 165 
ΓΑΡΡοτίβ ἀὰ (Οητῖϑδέ οἵ ἀο 1 Ἔρ])156, δὲ 1] 586. ρουγγδαὶϊΐ 4αὰο ἀ65 
ῬὈτορβὸὲζοβ οἤγόϊζθηβ δυββοηΐ τβϑαπέ ἀ65 δχσθηίγοῖέβ ὄνθ]]απΐ 
[65 οὔιταθ5 πγὰ]8 416 ᾿ἰὍη υ50|ῆ8] ΡΔΓ αἀ65 ᾿πίογργέξζαϊ: οἢ 5 
ΒΌ(1]65, Θὴ Ππηόπλ6 ἰθ05 αὐ ῸΠ [65 Θχουδβδαὶΐί 46 π6 ροϊηΐ 6η561- 
ΠΥ ἃ ἔαῖγα σϑιητὴηθ ουχ. (ΒΆΥΈΝΝΙΟΒ, ΤΑΎΓΟΒ, ΒΠΑΒΒΙ͂Β, ΖΑΗΝ; 

οἵ. Ζύϑτιν, θίαϊ. 82. θὰ ; ΙΒΕΝΕΕ, Ααυ., καον., ΙΝ, 20, 12.) 1] 

[αυάταϊί ἀοης δπίθπηαζγο : « Τοιυῖ ργορῃὸζα δρρτγουνό, νόγ! ἀΐααο, 
ααϊ αρὶΐ δὴ δίρῃβ ἰθγγοϑδίσο ἀὍμπ τηγϑίόγε ἀθ 1 Ερ]156, πλ815 αυἱ 
ἢ Θη56Ιρὴ6 Ρ88 ἃ ίαϊγο ἰοὰαΐ σα 4} ἔα Ἰαϊ- τ 6, μ6 5618 ρ85 
}υρμέ ρᾶγ νοῦ.» 

2) Αα. ΗδγηδοΙς τοιήδζγαιϊθ, ἀ'αρτὸβ 5. δὰ], αὰθ ἰῈ τηϑσίαϑο 
Θδϑΐ, ρουγ]θβ8 σῃγέςζθη5, ὰἅΠ ρταπα τηυϑίοὀγο (Ερ)ιόβίθηβ, ν, 32), υπ6 

Ἰηαρο ἀθ5 γδρρογίβ ἀὰ (ῃγὶβί ἄνες ᾿᾿Ερ]156, αὰθ 165 βαὲδ]θ5 δὺγ 
Ιὰ ἰουσο βοῃί ἰᾶ σῇ δὶσγ εἴ 165 σβϑι Ότο5 ἀὰ (ἢτιβί, 1,6 τη γβίδσο ἀ65 
ΓΑΡΡογίβ ἀ6 1" ρ]156 οἱ ἀὰ (τὶϑί βογαῖῖ ἄοης τορτέβρηϊό, θη σοῖο 

ΟΥΓΘ, ΡΔΥ ἀδ5 ργορῃὸζοβ απ] νἱνταϊοηΐ αὶ ΡοϊΪηΐ ἀα νὰθ ἀὰ Τρ, 
σοπλτηθ ἴα ΟΠ γὶϑί ἄνὸς βοὴ Ἐρ]156, 588 η5 γδρροσγίβ σῇ γῃθ]5. ἄνοὸς 

ἸΘῸΓΒ ἔδβιωτηθβ ἀθνθηθ5 ΡΟῸΓ ΘῸΧ 4Ὧ465 500 Γ5. 65 ρσορῃόίοβ ἀ6 
Ιὰ ργθι)ϊἝὸγο ρέπέγαί:οη σῃτέάϊζθπηα δυγδαίθπί ἀοηηόέ ᾿᾿ΟΧΘΙΏΡ]6 ἀὰ 
σοί οὐ ἀὲ ᾿᾽᾿οϑίϊηθποθ ἀδπ5 ἰ6 τηδτίαρο (1ολγὰ ον σξιοδὶΓ 
«ΔΑ ροϑίοϊ, Ῥ. ἀλ-..7). 



ΝΟΤΕΒ ΟΚΙΤΙΌΠΕΒ ΕΤ ἘΧΡΙΙΟΑΤΙΝΕΒ ΧΟΙΧ 

ΠῚ οϑί δοαᾳυΐϊβ, 4 Ροὺσ δηΐονον ἰουΐ ρϑτγίσση ἀἐ βοδηάδ]α δὺχ 
[αἸ15 46 ᾿᾿Α πείθῃ Τεοβίδιηθηί τοδί ϊβ αὰχ ρὑτορβὸΐοβ, ᾿᾿ὀχόρόβε 
σμτέ(ζ,:θηπο ἰουτηαὶςΐ ἰουγϑ Πα υαρο5 Θἢ τυ ϑίογοϑ ; 815 Οἡ 6 

σοηςοἱΐ 85 Ἴοτητηθηΐ [Ἰἀέβ βδϑγαὶϊΐ νθηὰθ ΔΧ πΠουνθδὺχ ῥσο- 
Ῥῃόΐοβ ἀς γεποῦνοὶ θυ σογίϑ! 5 θυ ρ]οἱβ ἀ65 8 ῃς]6η5. 1] 56 ρουγτγϑῖΐ 
βαυαϊοηθηΐ αὰὸ ἀθ85 ΠΟΌνΘΔΟΧ ΡὈγορῃδίαθ θυββοηΐ ἰτηϑρὶηέ ἂδ 
σοπίγϑοΐθυ τ δ 66 56]0ὴ 465 ΓΟΤΙΏ65 ἐΐγϑηροβ, νος ]ὰ ργέϊζθῃτ οὴ 

ἀδ συγ ὈΟ] ἴ86γ πο ἀὰ ΟὨγιϑί ἄνθος 80ηὴ Ἐρ] 56, σοτητηθ 1 ὍΏ 
5811 416 165 Μδτζγοϊοηϊίθδ ργαϊ, αδίθηΐ ἀη6 βοτίθ 46 ΤΏ ἉΥΪδρο Γηγ5- 
ἋςαἋ0ὲ (ΒΕΝΈέε, Α αὖ. καοΥ..1, 23, 1), οἱ αὰ6 165 θη η]θὴ5 σοη- 

σονδίθηΐ 1 ΠΙΟἢ 5Θ6ΧῈ6]]6 συ η6 Π6 Γοργέβοηϊαίςοη ἀὰ τηγϑίδγο 
ἀς ἰᾶὰ ϑυζυύρὶθ ([ΪἿβένέε, Ααυ. μαον., 1, 6, 4). Οὗ. νεινει, ὑγιὲν- 

Κιπσοη αἀ685 Οοιδίοβ πα ἀοΥ' ἀοϊδίον, 1899, Ρ. 156 οἱ ραϑβϑβίτα ; 
ΆΈνΝΝΕεΟΚκΕ, Παπαθδιιεκ κι ἄθὴ ποιζοβδίαγπιοηίϊοκοη ΑροκΥυυρΆθη, 
«Δροϑδίοϊθῆῦε, Ῥ8Υ ὈΒΕν 5, Ρ. 271-276. 

ΧΙ], 1: σύνεσιν γὰρ ἕξετε ρΡααΐ ὀΐγΓα 'Π6 51 Ρ]6 ρασθηπί 56: « νοΟῸ 5 
ἀΙΒΟΘΓΠΘΙΘΖ ἰὰ ἀγοϊΐα 46] ρδῦςθ, ΠῚ νΟῸ5 ἃ ΌΓΟΖ 46]8 ρΡγαάρξδηςθ». 
Οπ ρΡϑυΐ δ.558] σοῃϑίγαϊ ΓΘ 585 ἀΟΠ ΠΟΥ ἀ6 σοΙηρ]έτηρηΐ βρέόςϊα] ἃ 
γνώσεσθε : «Ἰ᾽αναπί ἐρτουνέ νοι!5 16 ᾿βΈΓ6Ζ, σᾶΓ νοὰβ ἀθνθΖ ρῥτὰ- 
ἀετητηθηΐ ἀΐβοουηθῦ Ἰὰ ἀγοϊΐο ἀ6 1 ραῦςομο, » Οἵ, ΠῚ ον. νι, 7). 

ΧΙ], ὅ: χριστέμπορος. ἢ,6 ἡέροοσϊδηΐ δη ρΤαπα δϑί ἔμπορος. ῬΒΕυθο- 
ΙΌνΝαςε, Αα. Τγαῖϊ., νὶ, Θτηρ οο ᾿᾿Ἔχργθϑϑίοη, τηδηϊξοϑίετηθηΐ 
α᾽αρτὸβ 16 ὲααοεϊιὲ, 

ΧΠΙ, ὅ : σιτίαν. ΟΥ̓, Νιοριῦτοβ, χν, 20, 21. 

Χ]Π,6 : ἐντολή, ν᾽56 ρευζ-ὀΐγο ΜαΑττ. χ, 10; ροϑαί-ὀΐτα αἰι5ϑὶ "'᾿Α ἢ- 

σἴθη Ταβϑίδηηθῃηίΐ ; ρουί- ἐΐγα ἀπ6 ρᾶτγοὶα ἐνδηρέϊὶ αι ᾿Ἰποοπηαθο. 

ΧΙΝ, 1: κυριαχὴ χυρίου ; 18 Ρ]ὰ5 Δησϊ  Πη6 δἰίοϑίδίἝἊ.οη ἀθ ᾿ἰἌγγδη- 
δειηφδηΐί οἤτέϊζζξξη ἀθ 14 βεπηδίηθ. Οἵ. Ιανασε, ἥαση. ιχ. 1. 

ΧΙΝ,, 1: προεξομολογησάμενοι, 18 σοηίοπβίοη ἀθ5 ρέςμέβ ἀδναμΐ 

Ὠϑίυτγο)]] ἐπηθπί ργέςέαθυ ᾿᾿δοίοη δυο μαγίβίϊ αι; προσεξομολογτσί- 
μενοι, ΤῊ 5. 

ΧΙΝ, 8: ὑπὸ χυρίου. ΄ ἀρτὸ5β Ρ] αϑδ 15 ράββαρθβ σοσγθοβροπάδηϊς 
ἀθ ἰὰ Διδαχή (νι, 2; ΝΠ], 2; 1χ, 5; Χ, ὅ; ΧΙ! 1) ᾿᾿εχρσθβδβίοη ἐδ 

ΘοὶσποΥ ἀέβιρπα 7έβ5- ἢτιβί, οἱ σοροηάδπί |ὰ εἰζαςτίοη δἰ ηϑὶ 
ἰἸηϊτοάυϊίο οϑί δὐτγοιηθηΐ ρῥγῖβο ἀθ ᾿᾿Α ποῖθη Τοβϑίατηθηϊΐ. 51 [αἱ- 

τοὰτγ ἐΐα! ἀπ ἐδὶοηϊΐο, 11 6 σἈ ΠΟ Ἰβογαϊῖ ρα5 46 ]ὰ βογίε ""'Αἢ- 
εἴθ Ταβίδτηθηϊ. 

ΧΥ͂Ὶ, ὃ: ἐσχάταις ἡμέραις. Οἵ, ΠΠΙ ῬΕΤΕ. 1Π1, 2 5πἷν. ; 7Ζυρὲ 17, 
18: ΜΑττ. Χχιν. ἷ 



α ὨΟΟΤΕΆΙΝΕῈ ὈῈ5. ΑΡΟΤΠΕΒ 

ΧΥῚ, ἀ : κοστυοπλανής, 5. χοσμοπλανός, Ἰδεεΐατα ἀ6 ΒΑΎΥΕΝΝΙΟΒ, 
ΗΑΆΝΑΟΚ. Α σΟΙΏΡΔΑΓΕΓ {Π ΦΕΑΝ, Ν1. [,6 βέασυςίθουΐῖ οϑί ᾿᾿Απίέ- 
σὨτιϑί. 
- υἱὸς θεοῦ. [ἃ ἴαςοῃ ἀοπί 1 ἜΧΡΓΘβϑίοη δϑῖ δρρ] πές ἰςὶ ἃ 

Ι᾿Απἰές τῖϑὲ ργοῦνα απ ᾿᾿ΔαϊΘΓ πὸ ἰὰ σοηϑί ἀγα ΠΟΙ ΠΊ6 1.516 
αυ᾽ὰ Ἰ᾿᾿έρατὰ ἀὰ (ὨτΙ5ῖ. 
ΧΥῚ, ὅ : χτίσις Π18. ; χρίσις Ποῃη]οῃσίαγα ἀ6 ΗΓΘΕΝΕΕΠΡ. ΟΥ̓. 

ὕὄυϑτιν, ΠΠ 4.ρο]. νι!, 2, τὸ πῦρ τὸ τῆς χρίσεως. 
- ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ χχαταθέματος. Κατάθεμχ 651 16 τηδ] αϊοίοη. 

Οοϊηηθ ἰὰ σοηϑβίγυσί οι ἀθ6 ὑπὸ ἄνθος σῴζειν ΒΘΌΡΡΟΒΕ αὰθ ]᾽δὺ- 
ἰδ Γ ἄὰ 58]0[ εϑ ἅπ6 ΡΟΥΒΌΟΠΠΘ, Οἡ ἀοὶΐ ΡΘῆβοσ ἃ έβυϑβ, ἰαϊΐ 
απαςῃβὸπλα οὐ πηϑ] ας ΙΟἢ ῬΟῸΓ [65 ΠΟΙ πη165 (1 Ο(οΥ., ΧΙΙ, 3). 

Ηιτρροιντε ΠΕΜΜΕΆ. 



ΝΟΤΕΒ ΟΚΙΤΙΟΕΒ ΕΤ ἘΧΡΙΙΟΑΤΙΝΕΒ 

11. ΕΡΙΤΆΕ ΡΕ ΒΑΒΝΑΒΕΙ 

ΤΙΓΘ. « Τιεἰἴτο ἀρ Βαγηδθέ ». Τ 6116 δϑί]α βιιβοσιρίίοη ἀπ σοάθχ 
ΘΙηδίτσυ5. [6 ν᾽ δίϊσϑηι 5 ροτίε : «Τ,οἰΐγε ἀὁ Ἰἰαρόϊγο Βδγηδαθό 
σοιαραρηοη ἀὰ 5δϊηΐ αρόϊΐζγο Ῥααὰ]. » 

Ι,1. « ϑαϊαῖΐ ὃ νου, 415 εἴ 8165». Οοβϑί ἀδὴ8 [65 Ππλδτη65 θυ 65 

416 5βαϊηΐ δὰ] ρᾶγὶὸ ἀθ 865 σῆουβ (οσι πο η85 οἵ ἀθ βοὴ ἀ15- 
ΕἸΡΙ6 Τιπηοίμόθ (1 ΟοΥ. τν, 14, 15, 17). 

Ι, 2: θεοῦ διχχιωμάτων : 1065 νοϊΪοηϊέβ αν η65. Διχαίωμα, ἀθ 
διχαιόω, ΤΟΠΟΓΟ ἰαδίθ, Θβί ΠΟΥ 7ι5ἴῖ6, δϑί ἐγέαιυθιητηθηΐ δηὴ- 
Ρἱογέ ἀδῃ8 165 ϑεορίδηϊε συϊτηβ ΒΥ ΠΟ τὴ ἀ6 πρόσταγμα οἱ ἀθ 
ἐντολή ἀ8η5 16 56η5 ἀθ ργέςεορίο, ἀξοτεοί, σῃοβο 4] ἃ ἴογοθ 46 Ἰοϊ. 

Οἵ. 8. σιν, ἀδ. ΟΧΝΤΙ, 5. 8, 112. θδὴ5 ἰὰ ἰαῆρὶι. ἀμ Νοῦυνοδὰ 
Τοβίατηθηΐ διχαίωμα Θ51}6 ἴθστὴθ σοηογοί ἀθδ ᾿᾽ δοίη ΟΧΡΥΙ Πηέ6 ΡῈΓ 
6 πιοΐ δικαίωσις. }}] δογί ἃ ἀέοσ]ΓοΥ αὐτὴ σἤοδὸ οδί Π5ἴ6. σοη- 
ἔοττῃϑβ ἃ σα 416 810] ἐζα ὈΓ}1 ὀΐγο Ὀΐδη (ΠΕ οηι. ναι, 4), --- ἀο Ἰὰ ὁοη- 
ΠΟΙ 16 56η5 ἀ6 ργόοςορίο(ὐσι,θ; Ποῖ. τι, 20: Πόδν.ιχ, 1. 10) - 
ου αἃ ὯΠΟ ΡΕΓΒΟΠΏΘ δϑί ἴθ, ΠΟ σΟΌΡΔΌὮΪΕ ἀδ ξαϊίο, ἤοηι. ν, 10. 
[ἃ Νυϊραίε ἰγαάαϊ ργόβαιθ ὑπ] οστηέμηθηΐ ΡΥ ἐπιϑέϊβεαξῖο οἷι 
ἐιιϑιϊέϊα. ἘΟΓΟΘ ὁδί ὈΪθη αἰ Ἰπτογρσόζοσ ἀπ ρει ͵6 πιοΐ εἰ ἀθ ρῥγέ- 
ΟἾΒΘΓ δὴ ἰγϑά αἱἰδϑαηΐ. ἩΑΆΝΑΟΚ εἴ ΕὔΝΚ ἀοηποηΐ ἂὰ τηοΐ ᾿6 565 

ἀρ αοϑβϑοίπ ἀθ Ὠϊθὰ τοὶ ϊνοτηθηΐ ἂὰ βαϊαῖ 465 Βοπλπη05. ἃ. Δ ΈΙΠΙ,, 
ἄδῃ8 ΗΈΝΝΕΟΚΕ, 5 1ηϑρῖγο ἀθ ΜΊςἢ. νὶ, 8ὃ οἱ ἀὸ Ποαῖ. χ, 12, ΡουΓ 

ἀϊτο απὸ ἰα Ὀίθη, ἰὸ ᾽υδίο, ᾿᾿ΟΡ]εῖ ἀὰ σοπιπιδηἀοιηθηΐ θϑί σα αὰὸ 

Ὠίῖθα ἀοιηδηάεσ, τές] πηθ ἀθ ποὰβ ; ̓|ἰ ἰγτδάιιξ ἄοης διχχιώματα ΠΟῚ 

ΡΔΓ σοπητηδηαθιθηΐ Π1815 ΡῈΓ θαϊρφοηςο. 
-- πνεύμασιν. Πνεῦμα, ἄδη5 ἰὲ σα 5 ργόβθηϊ δϑί ἴὰ νὶϑ βρι γι 6116, 

6116 4ὶ τόβϑυ!ζο ἀθ 1ὰ χάρις ἀοῃηΐ 1] νὰ ἐΐγε ρϑγὶέ. Ο᾽ἐβδί ἀδὴ5 ἰθ 
Τηδη86 856η58 4}} οδί σϑοοιησηδπαέ αἀ ἔργοινου 168 Ὁβϑρυϊίβ: 
δοχιμάζετε τὰ πνεύματα (1 920.Ν. ιν, 1) εἴ αι βδαϊηί Ῥαὰϊ ὀχρόβα 
ῖΊὰ νατγὶ ό{έ ἀθ5 ββϑρτὶ5 τόβϑ ] 8η1 ἀθ5 σῇ 5165 αἴν γϑ (1 (ογ.., ΧΙ). 

- οὕτως, ΕὙΝΚ, 61 1,; ργέζέγαοϊε ἃ οὗ τὸ, τη5. Η,, Ιεςοη δοοορίές 

ΔΓ ΟΕΒΗΑΒΟΤ οἱ ἨΑΆΝΑΟΚ. -- « Ἔμφυτον χάριν» (ἴ, 5. ΦΑΘΟΥΕΒ, 

1.21 : ἔμφυτον λόγον. 

1. 5: τη8. δἰηαϊ 4; Η : τη8. ἀ6 7Τόγιβα] 6 ηὶ; [,: δΔησίθηπο τογβίοη δ {[Π6. 
(ί. ρ. χμε οἱ 8. 



ἜΤ] ΕΡΙΤΠΕ ὈΕῈ ΒΑΠΝΑΒΙ 

Ι. 3: πηγῆς; Ιόςοη ἀθ Η, [,.ὄ ,6 διπαϊζὶσι ροτίθ ἀγάπης αι! οϑῖ 

Ῥοαυί(-ἐΐτγε ργέξέγα]ε. Οἵ. Το, ππι, 5-6 : « 1] ποὰ5 ἃ βϑ8ὰν 65... ΡᾶΓ]6 
ΘΙ η-Ερτὶὶ 4αἹ} ἃ τέραπάϊι σὰ Γ ποὺβ ἄνθος δΔροπάδηςσο Ρδ8τ 
ψόβυ5- ἢ γὶϑί ποίγο ϑαῦνρῃσ. » 

Ι, 5 : Τελείαν τὴν γνῶσιν : ΟΥ. 1 ΟΙΕΜΕΝΤ, 1, 2. οι... ΄ι, 11-12. 

« Μ24᾽΄ἃἱ ἂῇ βΊαπα αἀδβὶγ ἀθ νοῦϑ νΟΙΪΓ ΡΟΣ νοὰ5 σΟΙΩΙΠ ΠΙΑ ΌΘΥ 
ααρίααρ ἀοη 5ρ᾽γιίαθὶ, αθη αὰθ νοὰβ 50Υ62Ζ ΔΓ 15, 16 νοῸχ 
αἴτθ, δῆ ἀδ ποῖ ΘῃσοΟῦγαΡΟΓ ΘΗΒΘΙΏΌ]6 ἐἰἴὶ τ]ὰ ἀς νοι5 ΡδΓ 
Ιὰ ἴο] ααὶ πΠοὰ5 δϑί σοϊῃμαμηθ, ἃ νου οἱ ἃ τηοὶ ». [,ἃ « ΒεΙΘπ 6 
ςσῃονόο». νὰ 16 σοπΐθηα ἀθ 8 ἰοίίγο, πὸ ρϑαΐ ὀΐγε αὰ6 “6116 ἀδ 

᾿᾿έσομοηλ]Ὲ οἱ ἀδ5 ργέςθρίθβ 46 ᾿᾿Αποίθη ΤΓοβίαπχθηΐ. Οἵ νι, 9; 
Ιχ. 8: χ, 1-12. 

Ι,0 : Τοία οὖν δόγματα. δ ογβεῖ ἀ᾽ αατοηίϊοϊςό ἀουΐίθαβα ; 1] ἰπίογ- 
τοπιρί ἰὰο πουβοιηθηΐ ἰὰ βαϊῖ6 ἀ65 ἰάόθϑ αυἱΪταργοηά, 1, 7 ἄνος 
ἐγνώρισεν γάρ ; ἰὰ {γδα] 10 Πλδη υΒογι 6 π᾿ οϑί ροϊηΐ δῦσα: 16 νϑσ- 
βίοη ἰδίπα π6 σοηπίϊθηΐ αἴ16 18 Ργουηϊὸσγο τοὶ] ἀϊὺπ νογϑοῖ, εἰ 5 16 
ἑὁοπίϊεηΐ ἄνθο 465 δἰἰέγδίϊοηϑ ρσγᾶνοϑ (πιστις" ἔλπις " ἄρχῃ" και 
τέλος ταν) ααἱ]Ὲ τοπάρηΐ 1ηϊηῖ6]}1010]6. --- Οἡ ἃ βϑυρροβέ σὰ 
Ι6 νεγβοῖ ργονίθοπί ἀϊπηθ ρίοβα τῇϑγρίπδὶε ἀδη8 ἰδ40.6}} 5 ἊΠ 
Ιδοΐθισγ, ροαϊ-ὀΐτο θη βοῦνθη ἀἼρηδοα (Ερῆ., χιν, 1), δυζγαδὶΐ 

'ποΐϊό 165 Πργθϑϑίοὴ5 ὄνοαπέθβ ΡΔΓ [65 τηθηζοη5 ρτγτέςέάρθηϊζοβ 
ἀθ ἰὰ ἴοὶ, ἀὲ ᾿ἰὶδδεαρέγαηοθ, ἀθ ἰὰ σματγιίό. ἔπ ἰουὰΐ ςὰ5 ἰὰ ρίοβϑθ 
ὁδί οσί ἀποίθηηθ ρα ϊβαῦ᾽ 16 ἃ ρέμπόϊζγόέ ἀδηβθ ποῸ5 τηδηϊβογίίβ. 
-- [6 σοπΐθηθ ἀὰ νογβϑοῖ ἷἶθϑί ρυᾳ5 σγϑρροὶϊόέ ἀδῃβ ἰὰὸ σγοϑίε 
ἀ6 ᾿ὰ Ἰεϊίτο θη 4αὰ6 χα ργθβϑβίοη τρία δόγματα ΓΟΥΊΘΗΠ6 ἃ Ρ] 5] ΘῸΓ5 
ΓΘΡΓΙΒ65 ΙΧ, 7, χ-ὶ, 9, 10, ἄνθος 16 5β0ηὴ5 Ρροὺγ δόγματα ἀδ αυθ6]4 6 

πᾶ χῖηθ Οὐ Θηϑοϊρηοιηθηΐ γοηΐοστηδηΐ απὸ ἀοοσίγϊ πα πηγϑίόσγίθαβαϑ. 
Ι, 7. [ἰΑγραπηθηΐ 465 ργορ ἢ ἐζ165 οϑί ΓἈΥ]Π1ΟΥ ἃ 1 δημοϊθηηθ [|1ἴ- 

ἰόγαΐζατγα οὨτέά(ζ,ϑηπο. Οἱ. συδτιν. ἀροῖ. 1. Χα : « (᾽ δβῖ ρουγαθοὶ 
ποίγο [οὶ ἄδὴϑ 588 Ῥᾶγοϊθ αἀδνϊθηΐ Ἰπέργαη]Ό]6, ααϑπηὰ πΟὰ5 
ΨΟΥΟΠΒ 5 ΔΟΘΟΙΏΡΙΙΓ ἰουΐϊ σα 4} ἃ ρῥγέαϊί ἀανδποθ. ΟἾδϑί 1ὲ 
Ρτόρτὸ ἀθ οι ἀ ΔΠΠΟΠΟΟΥ ᾿᾿αν ηἷγ οἵ ἀθ ΠΙΟΠΊΓΕΥ γόδ 156 δὴ δι 
ο6 41} ἃ δηποηςό. » Α4ροϊ. 1, ΜΠ: « Νοῖιβ ἄνοῇϑβ πηοηΐγέ 486 

ἰοὰ5 165 ἐν πϑιηθηΐβ ΘΟσΟΙΏΡ0]}15 ἀδη8 16 ραᾶ556 ἀναϊθηΐ ἐϊέ ργόαϊβ 
αἀἀνᾶησθ ΡΔΓ 65 ργορθὲὸϊζοβ. 1] αι! ἄοης Ἵγοῖσγο αυ551] αὰθ ἴουΐί 
ὁ6 4] ἃ ἐζέ βου ]Δ Ὀ]ομλθηΐ ἀμ ηοηςέ ΡΟυΤ ᾿᾿ν ΘΗ πὸ ρουΐ Τη8Πη- 
ΑΌΘΓ αἰ ἌΥΓΙΨΝΘΓ »ν. 

Ι,8. Οὗ. 1 90Αν. 1, ἅ. « Νοὺβ νουϑβ ἐσγίνου5 οθ5 σῇοβϑθβ 82ῆη 416 
νΟίΓΟ 016 5011 ραγίαϊζ ». 



ΝΟΤῈΒ ΟΒΙΤΙΟΌΕΒ ΕΤ ἘΧΡΙΙΘΟΑΤΙΝΕΒ ΘΠ 

[1,1 : ᾿Ἐνεργοῦντος. [,6 ἀ1]18}0]6 οϑἱ ἀέβιρῃξ ῬΔΓ ὕῃ ἀθ 565 δἰ{{1- 
Ραΐπ. Οἵ. ΕρΆδβ8. τι,2: « ἰὰ ρσίηςθ ἀβ ]ἰὰ ρυΐϊβϑδαποβ ἀ6 Ἰ᾽ δἷτ, [6 
ῬΤΊΠςα 46 ᾿᾿ϑρσιί αἱ δρὶΐ τηδϊπίθηδηΐ ἀ8η5 165 ἢ]5 ἀθ 1ὰ ἀέβο- 
Ὀόϊββϑηςσθ. ") 71 Τ᾽ Ἀοβ8αΐ. τι, 9. 11 : « ᾿δρραγιτοῃ ἀδ ςδί 1 Π1Ρ]6 568 
6 Γϑ8. β5ϑίοῃ ἃ ριυ θϑαηςο 46 ϑαΐβῃ, νος ἰουΐοβ βογίθϑ 46 Χηΐγδο]θβ, 

ἂδ 5ίρῃθβ εἴ ἀθβ ργοάϊΐϊρεβ. πηϑηβοηρογβ... Οἷδδῖ ρουσγαυοὶ Ὠΐθα 

ἸΡῸΣ δηνοΐθ ἅπ6 ραΐβϑδαηος ἀ᾽ ἐραγεηθηΐ ααἱϊ [65 ἴθ σγοῖσο 8ὰ 
ΤΏ ΘΠη5ΟΠδ6. » 

11, 2 : ἐγχράτεια : -Ξ ἰὰ τηδὶΓ156 ἀθ 501-πηδτηθ, βαγίοιϊ ς6116 40] 
ΒΈΧΟΓΟΘ Β0Γ 18 ῥϑγίϊθ Ἰηζέγιθυτο ἀς 1’ ἐΐτγο, 1ὰ σοπί ΠΟΘ ηςΘ6. 

11, ἃ. Ιςἱ σοϊῃχῆθποθ ἰὰ γτοομογοῃρ ἀ65 διχαιώματα τοῦ χυρίου 
τη ΟΠ η65 ρΡ]ὰὺ5 Παπηί. 

1, 5. [4 οεοἰζαίίοηῃ ἀ᾿Ιβαῖθ οοΐ ἔδιῖϊθο ργϑβαὰρ ᾿{όγαϊθτηθηΐ 
ἀ᾽ αρτὸβ. [65 ϑορίδηϊε: αὐἱ αἀἰϊβδτγοηϊ ΡΥ ἀθ5 ἀέΐζα}}5 ἀὰ ἰοχίθ 
Βόρτοα, Η οδἰ1, ροτίθηΐ ὁλοχαυτωμάτων χριῶν σογλτη6 [65 ϑορίδηίζο. 
Ῥάαββᾶρα βουνθηΐ οἷΐζέ : ὕ90υϑτιν, 1 Αροὶ. Χχχχνι. ΟἸΕΜΕΝΤ 
Ὀ᾽ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΕ, Ρέααρσ. 111, χιιϊ, 90. 

11,6. «1 ἃ ἄοης αὐτορέ ἴοαῖΐ ς6]ὰ ». Οἵ. Ερβόβ., τι, 15: « Αγδπί 
ΔΌτορέ ΡΥ ᾿Ἰπηπλοϊδίίοη ἀθ 588. σα ἰὰ ἰοὶ 465 ὁογσγάοῃῆϑηςσθβ 
ἄν δος 565 ΓΙΡΟΌΓΘΙ565 ΡΥΘΒΟΓΙΡΙΟΠ5. » 

1, 7-8. ΟἸἰαίίοη αἀ᾽αργὸβ ἰθ5 ϑορίδηϊθ ὑπ ρϑὰ διγϑηρέβ α6 
ἕαςοῃ ἃ ἰοπάγο ἰθ5 ἀθὺχ ρᾶϑϑᾶρὸβ ἀθ ΨΕΒΕΜΙΕ εἴ ἀθ. ΖΑΟΘΗΑΒΙΕ. 
Τοχίο ἀθ ΖΑΟΘΗΑΚΙΕ ἀδη5 ἰθ65 ϑορίδηϊζο : χαὶ ἕχαστος τὴν χακίαν τοῦ 

πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, καὶ ὅρκον ψευδῇ μὴ 
ἀγαπᾶτε (νπ!. 17). 

1.9: μὴ πλανωμένους. « 58Π5 ΠΟ. ἔραγογ σοϊησηθ σριχ-ὰ », 

σοιτὴθ 65 7}01{5 4] Π6 σοΙηρσθηηθηΐ Ρὲὰ5 ἰ6ὸ 56ηὴ5 ἀθβ. ργϑθϑ- 
στ ρίίοηβ ἀϊνὶπθ5 ςοησογηϑηΐ ᾿ἰθὸ5 ϑδογὶῆςθβ. --- 1,8 ῬθΥβοῃηθ 
ἄε5 δυϊΐβ 86 ἴτουνο ἰηἰγοάυζθ ΡὲὰΓ 165 εἰζαίϊοη5 ἀθ ᾿᾿Α ποΐθη 765- 
ἰαπηδηΐ οἱ Ρδγ 165 γθβρῦοόςῃθβ αα}} σοηίϊοηΐ ἃ ἰΘῸΓ δάγοββϑθ, Π18]15 
Ι[᾿δαΐϊθα " ΠΟ 165 ΠΟΙΏΠῚΘ Ρ85. [ἰ5 βοηΐ π᾿ρ]]οἰϊουηθηΐ ἀέβιρηέβ ρδΓ 
Τ᾽ ορροβιτίοη ἀ6 Ϊὰ οὶ ποῦνθ]]ὸ χαινὸς νόμος, ααὶ ηἾεδΐ Ρ85 ὰη Ἰοὺ 
((ῇ, σαϊ. ν, 1: Αεἴο8 χν, 19) πι815 ᾽πῸ οἱ ἀδ ΠΡογίέ (.ασ. 1, 25). 

ΤΙΟΡΡοϑιίίοῃ 56 Ρουγθαϊνσα δηΐγα « σθαχ-]ὰ » ἐχείνοις (Π, 9) έρδ]6- 
τηθϑηΐ ν]ϑέβ Ππ|,6 : τν96 : νἢ, 7; 1Χ, 6 εἴς. οἵ « ποὺβ » ἡμῖν (1,10; 

111, 6 εἴς.) αὶ οι π165 165 δηΐδηΐβ ἀ6 18 ποῦν ]]6 ἸΟΊ. 
11,10 : θυσία τῷ Θεῷ 5; θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα ,ΧΧ. [,ἃ Βοσοπαε ρΡδτ- 

116 ἀ6]18ὰ εἸϊδίίοη ὀσμή ποδί ρᾶ5 ἀο 1᾿ Ἐογιίυγα βαϊ μία ααὶΐ ἃ Γου Γηὶ 
14 ῥσγουηϊόσο. πὸ ποίΐθ ταγρίηα]α ἀ6 Η τγρϑηνοῖθ ἃ ̓ ᾿ΑΡοσαῖυρβ8ε 
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ἀ᾽Αἄϑτῃ ; Ιγ815 ςεΐ ἐςτὶ οϑὶ ρογάὰ ; [ἃ νθγϑίοῃ ἰδίϊηθ ἃ γτθρτοαυϊί 
ϑδρ οπχθηΐ ἰουΐ 16 νογϑοῖ ἀὰ ρΡϑϑῦμη ; βϑαϊηΐ [ΒΕΈΝΕῈ (Α αὖ. ΠαοΥ., 
ΙΝ, χνιι, 2) οἵ ΟἸΕΜΕΝΤ Ὀ᾽ΑΙΈΧΑΝΡΒΙΕ (ϑέγοηι. 11, χνπῖ, 79 : 

Ῥαεδάαρ. 111, χιι, 90) σοπηδιβϑεηΐ [6 ἰοχῖθ, τη815 ρουΐί-ὀΐγο 16 
ἘΙΘπηΘη.-}}5 ἀΘὸ Βαγηδρέ. 

ΠῚ, ἀ: μάτι 58Η811,: ἰζματα ΧΧ ; ο᾽δβ[]8 ἰΙθςοὴ ἀθ ϑορίδηϊΐο αυἱϊ 
ἰτααυϊΐ ᾿Βόρτοαυ οἵ 1ὰ 5ϑῖι16 40] ο ΓΠΙΓΘΙ ἀπ 50Π8 Ρ]Δ 5106. Μ 815 
Ζύυϑτιν, ὲαϊ. χν, ΤΕΒΤΌΠΗΙΕΝ, 26 ΥΟΒΏΌΥΥ. 21 οἈΐ 18 τηϑτηδ ἰδοΐαγα 

ας ΒΑΓηδρό. 
Π|6 : ἐν ἀκεραιοσύνῃ, πέο]ορΊδϑηλ6 ἰογηέ ἀ6 ἀχέραιος, ΡΣ ἀκ ἰουΐ 

τηόϊδηρο. [,8ἃ ἴοἹ ἀθ ἰᾶ ἰοὶ ποῦνθὶ]θ π᾿ δαυηθί δυασὰῃ πλόϊδηρα ἀθ5 

οοῦντΓο5 ἀ6 18 1ο] ᾿ιἀαΐαπο. - Ἐπήλυτοι 5 (Οἷς, ΕΡΙΡΗΑΝΕ, Ἠόγ.Χνι, 

7): προσήλυτοι Η [.. θ.8η51]16 Ν. Τ. οδ5ι ἰου)οὺΓ5 προσήλυτοι 41] 5᾽8Ρ- 
ΡΙαὰθ δὺχ ρᾶΐθηῃβ δυϑδηΐ δαἀμότζέ ἃ ἰὰ ἴοἱ ᾿υῖνο. Επήλυτοι ἃ ὯΠ 565 
Ρἰυ5 ρέπέζγδὶ οἵ ροὰΐ δηρίοῦ συ 165 Ἵμγέξ 6 5 αἱ 56 σγϑ]]θηΐ ἀδ 
Ρὶὰ5 οὐ τλοϊη5 ρτγὸβ δὰ υἀδϊΐϑτηλθ. ΝΟΙΓ 16 ὃ νι αἀε 1 Ἰηἰγοἀποείϊοη. 

ΙΝ, 1-6. Ννοῖτ 16 ἃ τχ ἀο ᾿᾿Πηἰγοάποίζοη 4] Θϑί ἰ6 σουῃ θη 8] Γ6 
δηϊὶεὶρέ ἀθ ε6 Ῥᾶββᾶρθ (Ρ. 1ΧΧΙΧ). 

ΙΝ, 8. Οἵ. Ποῦν. νιῖῖ, 7-18 : « Επ εἴεί, 51] 16 ργογηϊὸσο 8|]]|8Δὴ 66 

αναὶϊ ἐϊό 58η5 ἀέξαιιῖ, 1 πδυγαϊΐ ρ85 ἐἔϊζέ απδϑϑίϊοη ἀθ ]Ἰὰ 
ΓΟΙΏΡΙΔΟΘΙ ΡΔΓ ὅη6 δϑθοοηᾶθ. ΟδΥ οεδί Ὀίθῃ ἂη ὈΪᾶπηθ 46 
Πιθὰ οχρυίμαθ, αὐδηᾶ 1] αἰϊί ἃ ἰ5γδδὶ : « Ψο]ςὶ, αϊΐ 16 Θει β ΠΘΌΓ, 

αὰ6 165 Ἰουγβ νἱεηηθηΐ οἃ 6 σοῃίγδοίοσαὶ ὑπὸ 4]Π1|8Ὰ ης6 ΠΟΌΓγΘ]]6 
δ ος 8 τηϑΐίβοη α ϑσγϑᾶϊ εἴ 14 τηϑίϑοῃ ἀθ δυάα; ποὺ ρΡᾶβ5 ὕπ6 
ΑἸ ΠΔῆσ 6. σΟΙΏΤΩΘ 66}16 απ 16 ἢ5 ἄνθος ᾿θὰγβ ρόσοβ, ἴα Ἰοῦγ οὰ 
6 165 δὶ Ὀγὶ5 ὑΡϑΓῪ 18 81 ΡΟΌΓ 165 ἔδί γα βού ἀὰ ρᾶγ5 ἀ Ἐρυρίο. 
Ῥυ]540}}15 ἡ Οπΐ Ρ85 ρεγβϑένέγέ ἀδῃη85 τοῃ 8|]|]|8Π 66, 20] 8.58] 76 
165 δὶ ἀό]α:ϑϑέβ, αἰΐ 16 ϑεϊρῃθυσγ. Μ815 νοἱςὶ 1᾽΄8|}1|8 Πςο 486 6 ἔογδὶ 
8ῦος ἰᾶὰ τ ϑίβϑοῃ ἀ βγαδὶ αρτὸβ οϑϑ Ἰουτγϑβ-ὰ, 11 16 ϑείρῃρατ, 96 
Τηθίίγα] ΤὯ65 1015 48ῃ5 ἰθυτῦ δϑρυὶΐ οἱ 76 168 ἔσγιτδὶ ἀδῃ5 ἰθὺγβ 
ΠΟΡΌΓΒ: οἵ 76. 56Γ81 Ἰἰϑθὰσ Ὀΐῖθα οἵ 115 βοσοηΐ πο Ῥ6Όρ]ο. Αὐσὰῃ 
ἀεὺχ π᾿ Θηβαρησθγα ρἷὰ5 8δ0ηὴ Ἴςοηοσϊΐογθη, δυσυ ἢ ΘΠ ΒΘ ρΏΘΓΆ 
50η ἔτγόσορ, ἀϊβδαηΐ: ΟΟΠ 415 16 ΘΘΙΡ ΠΘῸΓ ! σΑΓ ἴΟ0}5 π16 ΠΟ δἰϊσοηΐ, 

ἀδρ5 ἰῈ ρῥἷιιθ ρα ἀ᾿ δηίγο οὰχ ᾿υϑαα δὰ ρ]ὰ5 ργαπηά. «6 ρμϑτ- 
ἀΟΠΏΘΓΙΔΙ ἰΘὙ5 ἰηϊαυϊίέβ οἱ 6 πΠ6 Π16 βοιιν θη Γδὶ ΡΓ᾽ 5 ἀ6 ἸΘΌΓΒ 
Ῥέεμόϑβ ». Εη ἀϊδβαηΐ : « π6 4|Π1|8ὲ΄ῆς6 ποῦνο]]α », θΊθὰ ἃ ἀόεϊαγέ 
ἰΙὰ Ῥσγοσηϊὸσγα 8ησΊΘ ΠΠ6 ; ΟΥ, (6 4] εϑί ἀθνθῆπὰ δηςΙ θη, 66 αἹ] 6βῖ 
ΨΊ61}11, 6ϑί ργὸβ ἄς ἀἸβρδγδαϊίζο ". Οἡ 1|53α1 ἀό)]ὰ ἀ8η5.} ἘΒέΜΙΕ, ΧΧΧΙ, 
39 : « ΜΔ15 νοἱςὶ 1᾽ 8]]1]}δῆςβ 416 6 ἔδγαὶ ἃνδς 1ὰ τηϑίβοηῃ ἀ᾽15γϑὅ], 
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Αρτγὰβ οδθϑ οι γϑ-Ἰὰ, αἸἰ [απ νό, 

«6 τηοτΓδὶ τὴ ἰοὶ διι- δα πη αἰ θρυχ, 

26 ᾿᾿έοσγιγδαὶ ἀδὴ5 ἰΘῸΓ σΟΡΌΓ: 

Ε]6 56γδὶ ἰθὰτ Ὀῖθα, 

Ετ 115 βεαγοῃηΐ ΔΟη ρθυριασ, ν εἴς. 

ΙΝ, 9: περίψηυα, ὈΓῚΒ δΔοϑοϊυτηθηΐ, 5᾽ρηϊῆθ ἰ|ὰ « τὰἀοϊαγο ἀ6 

τορυΐ » αὰϊἱ 5 ΟὈ[ΙΘηΐ ΡδΓ ᾿᾿δοίΐϊοπ ἀ6 ἔγοίίθυ, γάσ!οσ, πεοιψάω. 
Ὠ 855 ἰὰ ἰαηῆρθ σὨγόϊςζϊθμηο ὈΧΙ Ἵν 6. 1] ΒΘ Ό]6 οιηρίουγό ΡροὺΓ 
ἀόδβιρηργ ]6 βουνιίθυσ « ἃ ἰουΐ ἔδϊτο », 16 (Ὁεῃμαγ)οη νοὰυό δὺχ 
ΡΙὰ5 Πυπ10]65 (ἃς ἢ 65 εἴ αὖὺὶ ἀδιηδηάθηΐ 6 ρ᾽υβ ἀ ὍΠΌ]1 ἀθ 50]. 
Τοὶ εϑοἰ ἐν ἀθιατηθηΐ 16 565 σῃ62Ζ ΙΌΝΑΟΕ, Εἰρβόξβίθηβϑ νιι, 1 ; 

ΧΙ, 1; ΕΥ5Ὲ8Βε, Η. Ε. ΝΊ, χχιι, 7; οοβϑί δυδ8ὶ 16 βθὴ5 συ θη 

Ῥουγτγαιϊὶῖ ἀΟΠ ΘΓ ἃ περίψημα ἀ8η5 16 ατηοὰχ ἰοχία ἀθ βαϊηΐί δα], 
Ι. ΟοΥ. ἵν, 18, ὁπ ἀόρ!ὶ ἀθ ἰὰ ἰταα ασίοη ἀϊέτεοητϊα σοηβασγέθ ῬδΓ 
᾿.ϑᾶροθ. Ο᾽δϑὲ 16. 56ηὴ5 16 ρ]υβ σοῆνθῇβθ]ο ροὰγ δχρ]αυθτ Ἰὸ 
δέπι ὑμῶν 4] 5011. --- Τοὰαΐ σα νοσβοῖ 9 ᾿'αβαὰ ἃ διό αι ρϑτϑη- 
τ᾿ 86 οἵ ᾿πίθγγοιηρί 6 ἢ] ἀὰ ἀϊβοοῦγβ. Οοιρδσου ΒΑΒΝΑΒΕ, ἵν, 
9-θᾶνος ἰὰ Πίααςξὲ χΧνι, 2. 

ΙΔ΄, 10: ὃ μέλας, 16 ἀϊ6 0}]6 ἀέβὶσπηό ῥδΓ ἂη αἰίτγιραΐ ρΡῃγϑβίαμθ 
((ῇ. χχ' 1. «6 σβοιηϊη ἀὰϊ ΝΟΙΤ οϑί ρίθι η ἀδ τῃδ] α] 1088 »). 

ΜάᾷαΟσΑΙΒΕ (Ρ. 6. Χχχιν, 430) Ράταϊζ ἈΝΟΙΓ δὰ ς6 ρᾶβϑδρϑ δ0ῖι15 165 
γϑυχ (ΕὙΝΚ). 

ΙΝ, 11 : πνευματικοί ; ςἔ. σαϊαΐοδ,. νἱ, 1. 

ΙΝ, 13. «1,6 πηϑανα!5 ΡυΪηςα : ὃ πονηρὸς ἄργων ». ΝΌΙΪΓ 6 καὶ Χ ἀ6 
ΗἸπιτγοααείϊοηῃ. ' 

ΙΝ, 14 : ὅταν βλέπετε ρΡοιιΐ διι551] ὈΪΘῚ 56 ΓδΡΡΟσΐοσ δῖ ρε55ό ([ἃ 
ἀρσϑίτυσίίοι 46 Ζ7έταβαϊθπη ρὲτ Τιία5) αα᾽ἃ ΠΑ νΘΏΙΓ. 

Ν, 1. (ἢ. 1 Ρεοίγὶ, τ. 2 οἱ μόδν. χιι, 21: « ΤΖόβαβ ἰ6 πέδαι αΐθατγ 

ἂς ἰὰ ποῦνοϑ!]δ 8|}|1|δὴς6 οἵ ἀτ βϑαηρ ἀδ ᾿᾿Α5ΡΘΎβΙ οὴ αἱ ρΡΆΓ]6 ΚΤ ]ΘῸΧ 
αυδ ςε]υὶϊ ἀ᾽Αδ6]. » 

Νν, 8. [6 « Ρ8856 », γεοῆδγαὰο ΕὝΝΚ, Βο 0]6 ἀθνοῖγ 5 δηΐθηατγο 

ἀ6 Ἰὰ τηοτί Ἔσρίδίοιγε ἀϊ Οηγιϑί, 1ἰὸ « ργέβθηΐ » ἀβα δὰ ἀοοίγιῃθ 
νὶνΙβδηίο, οἵ 1᾿ « ἀνϑηϊγ» ἀὰ Ἰυροηθηΐ απ πΟὰ5 ἐν]ΐθγοη5 Θἢ 
ΟὈϑβϑογνδηΐ 565 σουῃηχηδηαοιηθηΐβ. 

Ν, 4, « [,6 σῃβοιηΐη 465 ἰηθ Όγὸ5 » ἀδὴβ ἰδαθὶ π6 τπδγοῆο ροϊηίΐ 

Ποῖα ααἱϊ 51 16 ϑαυνθυγ, ςα βοηΐ [65 να]ηθ5 ορϑοσνᾶηςσθβ αἸηὸ 

Ιοὶ δρτορόβ. 
Ν, ὅ. « Εαϊϑοῃβ ᾿ βοηϊηθ ἃ ποίγο ᾿πηᾶρα »). ῬΥδϑαὰδ ἴουβ 165 

Ῥὸτγρϑϑ νοϊϑθηΐ ἀδῃ8 (6 ρΡ] υΓἹ] 6] "1 πἀϊσαίοη ἀἰη ἀϊδίοραοσ ἀς Ὠϊδὰ 16 



ΟΥΙ ΕΡΙΤΠΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

Ῥὲγθ ἄνὸς Ὀίθι 16 ΕἾΪ5. Θέβαριον ἀθ ΤὭτημ!β ααἱ νίναϊς δὰ 
ΤΆΣ ]ΠΘὰ ἀὰ ν᾿ 5ἰὰς]α οἰϊβ σα. ρϑβϑᾶρα ἀ8Πη5 500 ϑ'δογδιηθηΐίδίτα 

Ν, 9. «Πε5 Βοιητη8β σοΌρΔ͵65 ἀ685 ρ'γθβ ρέςῃμῃόβ ». ([. Ματη. 
ΙΧ, 9, 13 1,6 τοὺ ἀ οὐ βοτίαϊοπί 658 δρόΐγοβθϑ π6 165 σϑοοζω- 

τηϑηάἀδὶΐ ρὰ5 ἴοὰβ ἃ ἰ᾿᾿Θϑίϊ πη ρυρ]ὶασθ. Μ. γ΄ ειι, [1 ΤΕ ΔΓΟΑΌΘΥ 
αὰὸ σαί τηϑηϊόγο ρϑὰ ἢαίίζοαβε ἀ Δρρ σέο οσ. 165 δρόΐγεϑι πΠοῸ 5 
ΓΆΡΌΓΟΟΒΟ ἀθ ἰθὺγ όροααθ. Ομ π᾿ έργουνα Ρἃ8 θῆςοσζε 16 θεϑβοΐῃ 
ἀ6 165 σϑῃ ο 56Γ. 

ΜΝ. 11. ΟΥ. ΜΑΤΗ, χΧΧΙΙ, 831, 32: « Αἰἴη81 νοῦϑ Γθηα62Ζ σοηΐγα 

νου 5-τὴ  Πγ165 (6 ἰότηοΐρηδρο 4α)6 νοῦϑβ ἐΐεβϑ 165 815 ἀθ Ἴσοοὺχ αὖΪϊ 
οἠΐ ἰμέ 165 ρτορΒὲΐζοβ. σοῦ }]6Ζ ἄοῃς 18 ΤΘΒΌΓ 46 νο5 ρόγοϑ ')) 
ΟΥ. Τὺς, χι, 50. 

Νν, 13. « ΕΠ ᾿ὰ πιδηϊότα αὸ ᾿ὍΠ 58ϊΐ "», εἰ βδαϊ-ἃ- αἱ σθ 507 Ἰὰ 
ΟΤΟΪΙΧ. 

ΨΙ,1. « Ποτγβα4}} δαΐ ϑοσουρ)}} 50η τηϑηάδί » ααἱϊ σοηϑδίϑίδιξ ἃ 
ΒΟΟΗ͂ΤΙΓ ἄδη5 16 σῇ ΔΙΓ. 

ΥΊ, 8: ἔθηχε π|5., ὀάἀϊ!τοη ΕὟΝΚ; ἔθηχα, σοτγ. ἀδ Ἰ᾿ αἸ }1 0 ἢ 

7. Εει,, Οχίοτστα (685), σοηξογτηδ δ8ὰ ἰοχίο ἀ ϑαΐε, 1,, 7, ἃ 1 θσὰ- 

ΡΙοὶ ἀό]ὰ ἔα! ἀ6 σα ἰθχίθ ρϑγ ΒΑ, ΝΑΒΕἙ ν, 1ᾳ εἴ δὰ 56η5 ρΡέπέζγαὶ 
ἂὰ ςοηΐοχίο. Νοιβ δσοθρίοηϑβ σϑίΐο σογγθοίίοη ἀ8η8 ἰὰῈ ἰθχίθ ρσϑς. 

ΨΙΊ, 8-10.ὄ [65 οὐ] αὰθ5 165 ρ᾽ 5 δυίογϑέβ. ρϑγδβϑϑθηΐ δνΟΙσΓ 
αυρίαασ ροὶπα ἃ ᾿ηἰογργέϊζου οο ρᾶβδϑᾶρε ἰδιαΐϊο ἀθ Ῥσθβϑοσ 85562Ζ 
Ια βδαϊίε ἀὰ γαιβοηῃδηιθηΐ 486 ᾿᾿δαϊθ Γ 6 τηδΐ ρ88 δῇ ἐνϊάδθηςο. 
Ψψοϊοὶ ἰὰ βαϊῖε 465 ρϑοηϑέθβ δργὸβ 1ὰ τη ϑῃΐίοη ἀδ 18 ἴθγσγο ῬγΟΏ156 
αϊίθ ἂὰ νογϑοΐ 8 : 1έβϑι5 56 τη δηϊζοβίθ ἀ8η8.]8 σῇ διγ; ΟΥ ἃ σῆϑδιγ 

αὶ] οϑὲ ἴἰὰ παδΐαγθε Βυϊηδῖὶπα οϑί ἅηθ ἴδγγο (οτόδίἊ.οη α᾽Α 817) 
{Γᾶ ν 8111 66 ρὰγ Ὀἷεα, πηδὶβ 85ϑυ)οί(6 ἃ 18 βουβγδηςθ, Οὐ ϊθὰ ἃ 
ῬΓΙΟΙῺΪΒ ὅὯη6 δυΐγο ἴογγθ, γι] δββοδηΐο ἀθ ᾿ἰδὶϊΐ οἵ ἀθ σηϊθ]. (ζοῖίο 
ΠΟΌνΘ]]6 ἴοῦσο 56Γ 1 ΟὈ͵]οῖ ἀπο ἀρυχίότης οσγέδίοη ορέγέθ Ρδγ 
Ιο σμγίϑί ἀδη85 ἰδ σόῃλβϑίοη ἀ65 ρέςμόβ. [ἃ ὑθραιῖό ἀδ οείΐζο 
τόρόῃπόταϊίςζου ργονοαθ ἰῈὸ αἀένοὶορροιηθηΐ ᾿γτίαθο Εὐλογητός... 
ΒΓ 184 ἀδυχίὀηης ογέδιίϊοη ῬΘΙΓ δᾶ Γέπι᾽ 58 οὴ 465 ρέςῃόβ. --- αἃὑ 
γογϑοῖ 13, ποὰβ δαορίοηβ, ῬοιΓ Ϊὰ ἰγδάιιοίίοη, 18 σοτγθοίίο ἢ 

Ργοροβέθ ῥδῖ Ν᾽ ϑ!], δῇ σγϑϑ(ἰὰδηΐ αρτὸβ πῶς, 16 τηοΐ ὡς α] ἃ 

Ρὰὺ [δΔο]] πλθηΐ [ο ΘΓ θη γαΐβοη 46 ἰἃ σοπβοῆδῃοσο, εἴ ααὶ τηοΐ ἢ 
γαρροτί ᾿πί6}}]}510}]6 εηΐγο 165 ἀθὰχ νογθ 68 λέγει εἴ ἐποίησεν. ΤΌ 5οὰ- 
τέ ἀὰ νογϑβεΐ (1δηΐ ἃ ΠΠποογί 46 αὐδηΐ 8 5υ͵]εΐ ἀ6 186 ΡΏΓΔΑ56. (6 
ΘΟΘΙΡΏΘΟΓ Ὠ᾿ 651 δαΐγε αὰθ Ὠ16ὰ 8ὺχ νογβοῖβ ργέςξάθηϊβ 10-12; δὰ 
νοτϑοί 13,11 ΒΘ: Ϊ]Ϊ6 αὰὰ ἰ6 ϑείρηθατ βδοϊὶΐ 16 Ὁ τὶβῖ, 51 ο'δδί ὑπ 



ΝΟΤΕΒ ΟΠΙΤΙΟΕΒ ΕΥ̓ ἘΧΡΙΙΟΛΤΙΝΕΘΒ αΥΤΙ 

Ῥδϑγοὶθ ἀς 9έβιβ8 α16 γΓᾶρρϑῖϊα Βαγῃδδό. (Ὁ. ΈΒΟΗ, ἄσγαρδα, 
1889, Ρ. 201 (ορίηΐοῃ σοηίγαϊῖγσο ΠΟΡΕΘ, δε ϑρυίϊονο ὕ6ϑ8ι, 1896, 
Ρ. 43, Τεοαίῖο μπᾶαὰ ὕπιεγβιομπμηρον, Χιν, 2). [,8 τρῃςοηῖγα ἄγνος 

ΜΜϑδίίῃ., χιχ, 80 εἴ χχ, 10 πὸ βοαὶϊΐί δ᾽οσβ αἀὰ6 ἰογίαϊίο. [1] ΔΙΓΙ͂ΥΘ 

85562Ζ Βουνοηΐ σἢ62 Βαγηδθό 46 Ώ]ειι εἴ ἰῈ Οἢτὶβί 56 ργέβοηϊθηϊ 
ΒΌΓ ἰ6 τηότηθ ρδῃ ἃ 16 ρϑηϑβέθ. νοὶγ δὰ ϑυτγρ]υβ 1|᾿Ἰηἰγοάιοίΐοῃ 
Ῥᾶρε τεχχνὶ (ΗΕΜΜΕΒ). 

ΨΙΠ, 2. « 1,6 ΕἸ]|5 ἄς Ὠίδυ... Ἰυ.ρε ἰαΐυγ ἀθ5 νἱνδηΐβ οἱ ἀθ65 
τηογίβ ». (ἔ,. 11 ΟἸἔΜενΝΤ, ι, 1; Ροιύσααρε, λδῖϊ. τι, 1. 

ΨΠ, 8. Πεφανέρωχαν ΡΟῸΓ πεφανερώχασιν, « 1] [αἴ αὐτγοανέ ἀ6 νὶ- 
Ὠδῖρτα οἵ ἀκα ἢε] ». Οἔ. Μο. χν, 29. « Εἰ 115 ’ὰ] ἀοηπὸτοηΐ ἀὰ ν]η 

τω] ό ἀθ ΤΎΤΓΠΘ ; Τ8]15 1] πὴ Ῥστὶΐ ρᾶ5 ». ΜΥ. ΧΧΝΥΊΙ, 34 : « [ἃ 
ΟΠ ἰὰἱ ἀοπηδ ἃ Ὀοῖΐτε ἀὰ νίη τηὐϊέ ἀθ ἢξδ] : τηϑΐβ, ᾿αγαηΐ ροὐτέ, 1] 
Ππ6 νουἹαΐ ρΡδ85 6 Ὀοΐσγθ». ΡΙαὰβ ἰοΐπθ Μο. χν, 86: « ΕΓ ἸὺΌπ ἀδὺχ 
σουζγυΐ ΓΟΙΡ]ΪΓ 1η6 ἔροηρε ἀδ νἱηδίρτο, οἵ ᾿'᾿αυδηΐ τΐβο δὰ Ὀοαυΐ 
ἀλη τοβϑδα, }] ἰᾳὰΪ θοῇ ηδ ἃ ὈΟΙΓΕ, 6η ἀϊδαηΐ : [,8415562 ; νΟΥΟἢ8 
51 Ε]16 νἹϑηαγα 16 ἀέΐϑομοσ ἀ6 Ϊὰ οτγτοὶχ ». Οἵ. Μτ. χχνι!, λ8. 1κὰς 
οἵ 7168π πὸ σοπηϑίβϑϑδθηΐ αὺὐθ οα βϑοοοηὰ Ὀτγθανδαρθ. 926 4η ἀοηΐ 8 
Ῥϑηβόο 56 γρροτχτία 8ἃι. ρᾶϑϑᾶρε ἀὰ Ῥβαϊ δῖ (ἼΧΙΧ, 22) 1η5ϑίθ 

ΒΌΓ ἰὰ σοηβοίθηςε αα᾽ᾶ 16 ϑαῦνουῦ ἀ᾽ὰπὸ ῥγορμέίζϊα ἃ Γέδ] 1567. 
1,6 τόυμηίοη 465 ἀθιχ Ὀσθαναροβ ρᾶγαῖὶϊΐ ἀπο, ἀ8η5 Βεαγηδρέ διιβ5ὶ 
Ὀΐθη αὺὰθ ἀδη5 ᾿ΕνδηρΙ]Ὲ ἀοὸ ΡΊΙΟγσθ, ἃ ὕῃ ταρρτοςσμοιηθηΐ 465 
νογβοίβ δὰ οἵ Δ2 ἀθ. ΜΥ. ΧΧΥΊῚ, Γαρρσοςσβριηθηῖ βϑιηρυ γοπηθηΐ 

ζαςῖ τό ρᾶγ 16 βουνθηΐγ ἀὰ δαιηηθ 1Χ1Χ. 
ΨΙΠ, 5 : ἵνα δείξῃ ὅ τι δεῖ αὐτόν. Ανϑοςο ςοἰία Ἰοοΐαγα οὐ {τγδάὰ]- 

Γαὶϊΐ : « ΡουΓ ΤΟ ἾΤΟΥ οο ατ} ἀοὶΐ βου τ! ρΡῈΓ οὺχ ». 
ΨΙΙ, 83:.0. 1,4 ρεαγϑηίέ ἀθ Βαγηδρέ ἄγνος ᾿᾿ἐρὶΐγσγε δὺχ Ηέ- 

ὈΓΟῸΣ οϑί ν]ϑί 16. Οἵ. πόδυ. ν, 1 : « Τουΐ ρτδαπα-ργόξζγθ ὈΓῚ5 
ἀ᾽ εηΐγο 165 Ὠοπη 765 δϑί ἐΐδ}}} ΡοῸὰΓ 165 ΠΟΙ ΠΊ65 6 νὰ ἀδ ἰθὺΓΒ 
ΓΑΡΡοσγίβ δνεϑὺ Ὀίῖδυ, δῆη α ὉΗΤΙσ ἀθ5. ΟΡ] δίϊο 5 ΡΟῸΓ ἰδ 5βϑοῦῆςο 
εἴ ΡοὺΓ 6 ρέςβΒό ». --- ΙΧ, 11-|ὰ ; « Αγϑδηΐ Ρᾶγα σομηπηδ ρ,Υδηά- 
Ῥτέϊζτγε 465 Ὀθῃ5 ἃ νϑηΐγ, ἰ6ὸ Ομ τιβί ἃ ἰγανοῦβέ 16 (8 ὈΘΓΉ80]6 Ρ].5 
Βτϑηὰά εἴ ρυβ ρατίδαϊϊ, ααϊ η᾽ 6βῖ Ρ85 οσοηβίγυϊξ ἀθ ΧὩ 81η5 ἀ᾽ ΠΟΙΏΓΠΊΘ, 
ς᾽ εϑἰ-ἃ-ἀἶγα αὰὶ ἢ δρρϑτγίϊεηΐ ρ85 ἃ ςείίε Ἵογέδίϊοηῃ ἰογγοβίγο, οἵ 1] 
δϑί οηίγέ ὰη6 ἴο15 ρΡοὺσγ ἰουΐοβ ἀδῃ5 16 βϑδαϊηΐ ἀθ8 88]ηΐβ, Π0ἢ 
δος ἰ6ὸ ϑδὴρ 465 Ὀθουςβ οἱ ἀθ5. ἰΔΌΓΘΘΟΧ, Π1815 νος 8500 ῬΓΟΡΓΘ 
5δηρ, οἱ 11 ἃ ορίθηιῃθ ἃη6 τέἀεοτηρίϊοῃ ἐζογπο!θ. ΟΓ 58] ἰ6 βδηὴξ 
ἂε5 Ὀους5 οἱ ἀδ65 ἰδυγοδιυχ, δἱ ἰα σοπάσγε ἀμ νϑοῆρ, ἀοηΐ οἢ 

Θ5Ροσρο σφθὺχ ααἱὶ βοηΐ 5ου})]έβ, βδηςίῆθ ἀθ πηϑηϊὸγα ἃ ῬΓΟσΌΓΕΓ 



ΟΥΙΠ ΕΡΙΤΒΕ ΠῈ ΒΑΒΝΑΒΕΗ͂ 

Ϊὰ ρυτοίό ἀδ 18 σἤϑίσ, σοσῃ Ὀΐθῃ Ρ]115]6 βϑδὴρ ἀὰ ΟὨτγὶβϑί. 4], Ρδ.Γ 
᾿Εβρσγιῖ ἐζεγηθὶ, δ᾽ δὶ οὔεἊογι Ἰυϊ-τηότηθ 58ηὴ8 ἴϑοῃθ ἃ ἢ|Ίρα, 

Ρυτῆθγα--}} πΠοΐίγα σοηβοῖθηςο 465 οοαντοϑ τη ογΐθϑ, ΡΟΌΓ 406 ΠΟῸ5 
ΒΟγν οη5 ἰ6 Ὀίδθα νἱνδηΐ. » --- ΙΧ, 24-28 : « (ΔΥ οὐ η δδί ρᾶ5 ἀδη8 
ὍἊΠ βαηοσίαδίὶγο αὶ ἀ6 τηδιὴ αἀ᾽ Ποτηπῖθ, ᾿τδρα ἀὰ νέτγ᾽ 8 0]6, αὰϑ 
ΙῈ Ομ τιϑί δϑί οηίγό : τηϑδὶβ 1] δδί ρηΐγό ἀδη5 16 ςἷ6] τὴ ὄτηθ, αἥηῃ ἀδ 

56 Ρτόβρηϊΐοσ τηδϊ ηἰθηδηΐ ΡοιΓ ποὺ ἀσναπί ἰὰ ἴδοθ ἀρ Ὀϊδα. Ετ 
“6 η᾽6δϑ8[ ρ85 ΡΟᾺΓ 5 ὉΗΤΙΓ ἃ] τη πλθ Ρ] αϑί Γ5 [015 4} Υ οϑί θηίτσγέ'" 
ΠΟΙΏΤΩ6 ἰ6 ργδηα-ργόϊγε δηΐγε σὔδαιθ δηπέθβ ἀδῃὴβ8 ͵ἰῈὲ 58ης- 
ἰαδῖγα ἄνθος Ἂη 58ηρ αἱ ἢ δϑΐ ρ85 16 βίθβῃ : δυϊγοιηθηΐ ᾿] δυσγαὶΐ 
ἀὰ 5οιῇβΕἔσι!γ ῥ᾽] αϑίθαγϑα ἔοὶ5 ἀθραΐβ ἰα σγόδτϊοη ἀὰ πιοηάθ ; Π1815 1] 
5. 6ϑὲ τηοηίγό ὯΠὴ6 β5θὰ]θ ἴοϊβ, ἃ ἰὰ ἥῃ ὯἊ65 ϑἱὸςϊθϑ, Ῥουγ Δ ΌΟ]]Σ 16 

Ῥέςπέ ῥΡδγ 50 βϑογίῆςδ. Εἴ οουπηδ ο᾽οϑί 16 ἀθδίϊ πέρ ἀ6 1 βου πηδ 
ἀθ ΤΩ ΟΟΓΙΓ ἀη6 56}6 ἴο]5, εἴ αὐ δργὰβ σο]8 51 16 Ἰαρεπγοηΐ, 8105] 
Ι6 Ομ σιϑβί, αργὸβ 5 ἐΐγε οἴπδσί ἅὴ6 56 ]6 [015 ἢ βϑουιῆςε ρΡοῦσ ὀΐογ 
[65 ρέςμέβ ἀθ ρ] αϑίθγϑ, Δρραγαϊίγσγα ἅΠη6 βϑθοοῆαβ ἴοϊβ, 588η8 ρέ- 
εἢέ, Ροὺυγ ἀοῃηεσ ]α βαϊαΐ ἃ σοὺχ 4] ᾿᾿αἰἰθηαεδηΐ, » -- ἸἸ ἴδυΐ 56 
βατάογ ἀδ σοηΐοῃμαγο ]ΊῈ θοὰς οὔἶοετί 6ῃ ϑδογιῆσθε α᾽ ἐχρ᾽ δίϊΐοῃ οἵ 
ἀοῃΐ 165 ρτγέίζγοβ ἀδνδίθηΐ τδηροῦ 165 δηΐγβϑ!!] ]θ5 ((΄. ΜΝοριδΥῆδ8 

ΧΧΙΧ, 11 εἴ Τοβέρηε, Απέϊᾳ. “πα. 1Π|| χ, 3) ανϑς 65 ἀθὺχ δυΐγοβ 

Ὀουςβ ἀοηΐ || οδ΄ φιυοϑίίοη ἀ8η5 16 1 υϊἱέΐψιιο (ΧνῚ, 5. οἵ δαὶν.). 1] 
οχὶϑίθ, ἃ ΡΥοροβ ἀβ 1ὰ σοῃηδίββδῃςο 416 Βαγηδρό ἀναϑὶϊΐ ἀ685 τγὶΐθϑ 
}υ}5, )π ἀοιι]ο σοαγδηΐί ἀ ΟρΡ᾿ πίοη Ρϑγαὶ 165 βανδηΐβ. ΚΑαΘΕΒ 56 
ῬΓΟΠΟΏςΘ ΡΟῸΓ ΒΟ ἸΞΏΟΓΘΠΟΘ γο]δίϊνο ; ΒΑΑΟΝΒΒΕΒΟΕΒ οἴ]6 ρταπὰ 
ΤΑΌΡΙη Οὔρδεμανν δοτηϊγοηΐ 588 σοοτῃρέίθηςο. Μ. ΨΕΙΙ, ᾿Π0] 1] Πὴ6 νῸΓ5 

46. ἀθγηϊογ Ἰυροιλθηΐ, 5805 81|16Γ ᾿υβαὰ ἃ Υ νοΟΪγΓ 'η6 ρσϑῦνο αὰ6 
Βαγηδθό [ἀΐ 1 ἀ᾽ οτὶρ'πα. 
ΝΙ, 6. « ῬτγθῃῆθζΖ ἄδθυχ Ὀοιϊιο5, θθδῸχ οἵ 56 Π1}0]}8 Ὁ]ε5 θηΐγο ΘῸΧ ». 

[,.,68 τηοΐβ χαλοὺς χαὶ ὁμοίους ᾿ηδηαᾳσδηΐ ἀ8ῃ5 ἰᾶ 5διηΐθ Βογίζασο. 

11 δδί αυσϑίϊΐοη ἀδη8 ἰα λ᾽ϑβεοΐπα (ἰγαϊῖέ ]}ὁΘηιὰ ΔΊ, 1) ἀς θουςβ 
« Β6110]80]65 ἀ᾽ ἀΔβροςοΐ, ἀδβ [81}|}6 οἵ ἀβ ρῥσὶχ ». (Ὁ. υϑτιν, αὶ. 
ς. χι, εἴ ΓΕΆΤΌΙΕΝ, Ααυ. Δήατγςε. ΤΠ, νι. 

ΝΠ, 17: ἐπικατάρατος. [,605 ϑορίδηϊα ροτίθηΐ ἀποπομπαῖος, ς᾽ 65[-ἃ- 

αἴγθ ϑνθσγαπουβ, ὰἢ ἐΐγα τηδ]διβδαηΐ, τῇ ἀέότηοη αὐ ἢ ἐσϑγίθ 

Ἰοΐη ἀδ 53οἱὶ ; δαϊρ. « θοὰς ἐχπηϊββαίγα ». 19 μΠό τοα ρῥτγέςεϊβε οἵ 
ἀοπμηθδ ΑΖΑΖΕΙ,. Ο᾽ δϑΐ 16 ῥρσίῃοθ ἀθ5 ἀέῃγηοηβ, ορροβέ ἃ όμονδῃ, 
σοηπὰ ἄνδηΐί Μοῖβο βοὺ5 Ἵσοίίθ ἀόβιρηδίϊοῃ, οἵ ποιλπηλέ ρΡ]ὰ5 ἰδτγὰ 
ϑϑΐδη ((ΒΑΜΡΟΝ). 

ΜῊ, 8. Νουῦβ ᾿Ιβοῆ8 ἀδῃβ 16 ἰγαϊίό ἀέϊὰ εἰἷἰ6 ἂς 1ὰ Μίδβολΐπα 



ΝΟΤΕΒ ΟΒΙΤΙΟΓ ΕΒ ΕΤ ΕΧΡΙΠΙΘΟΑΛΑΤΙΝΕΒ ΟΙΧ 

(]ονια ΥΊ, 4-0): «1,65 ΒΑΡ υ]οηΐθη5 (θὰ, ἀ᾽ αργὸβ 1η6 σςοσγϑοίίϊοη 

ἀπ Ταϊπλαά, 165 ΑἸΟΧΔΉ ὙΠ 5) Θγγδοδίθηΐ 165 ΡῸ]]5 δ8ὰ Ὀουὺς 6Θἢ 
οτϊδηΐ : Ργβηάβ πο8 ρέςμόβ εἴ νϑ- ἰδ ! 65 ποίδῃ]6β5 ἀς 71όγυβα- 
Ιετὴ ἰῈ σοπα υἱδαϊθηΐ ᾿υ5α ἃ ἰὰ Ῥγδθηγϊὸτο σα 6. ΟΥ ἢ] γ δναϊΐ 
αἰχ σα Ό8Π65 ᾿υϑαυ᾽δὰ βοιημπηεί ἀ6 1 τηοῃίδρηθ... Οθὰχ αἱ ὀϊαϊοηΐ 
ἀδῃ5 ἴα σᾶ 8πη6 σοησυϊδαϊθηΐ ἰα Ὀοὰς ἃ 16 σα Ό8Π6 βυϊνδηΐο εἴ δἰ η5ὶ 
ἂς βυαϊΐα ᾿υβαα ἃ 18 ἀογηϊόσθ, ἀ᾽οὺ ρϑῦβοπὴθ π6 1 δΔοσοιρδρῃηϑδὶξ 

7υϑαυ δὰ βοζητησίΐ ; π1815 ΟἹ 56 ἰδηδὶΐ ἃ 1᾿ ἔσατί τοραγαάδηΐ σα 4} 
ἴοσγαϊῖ. δ] 4] θη ὄΐζαϊΐ ομβαγρό ἀϊνβαι!ϊ ὑπ θδηᾶε α᾽ ἐϊοῦϊ ἀδ 
σΟΌΪΘΟΓ ἐς]αΐδηΐα ; 1} αἰίδοδϊΐ πὸ τηοϊϊό ἃ ἰᾶ γος 6 (ς᾽ 65[-ἃ- ἀϊτο 

8 Ὀυΐδ80η ἐρίπουχ αἱ] 184 τοοουντγαϊῖ), οἱ 1᾿'δυΐτγα πλοϊ(]6 θηΐγα 

165 σοσῆθβ ἀὰ Ὀουὺς οἵ 1116 σμαϑ5αϊῖῖ. » (Ε, 7υϑτιν, ᾿ιαϊ. ς. χι.. 

ΤΕΚΛΤΌΙΙΙΕΝ, Ααυ. Δήατο. 1Π|,7. Ααὐυ. ὑτπιά. χιν. 

ΨΊΙ, 9. Οἵ. ϑαρφο886, ν, 3-5: «115 56 ἀϊγοῃμί 165 ἢ δχ δαίγοϑ, 

Ὁ] 6᾽η5 ἀ6 τορτοί εἵ ρέτϊηϊβϑδδηΐ ἀ8Π5 16 βογγοιηθηΐ ἀα ἸΘῸΓ σοοῦΓ : 
« Μ᾽ ο]ὰ ἀοῆς (σΕ]ὰ] αἱ ἐΐαϊί 1 Ὁ0]6 ἀ6 ἢο5 ᾿οαυοτίθβ, ἰα Ὀαϊΐ 
ΟΓΟΪΏΔΙΤΟ ἂς πὸ85 ΟὔΐΓΑρΡΘΒ ! ηβϑθηϑέβ αὯ6 ποὺ ὀϊζϊοη8, ΠΟᾺΒ 
ΤΟΡΘΓαΪΟΠ5 58 νἱ6ὸ ΠΟΙ ΠΟ 1Π6 ἴο!ϊθ, εἴ 88 ἥῃ οοπηπθ τῇ 

ΟΡῬῬΤΟΡΤΟ. Εἴ 16 νοϊἹὰ σοτηρίέό ρϑγιηὶ 65 δηΐϑδηίβ ἀθὶ Ὀϊθα, εἴ 
88 ρϑ.τί δεϑί ρασυιηὶ 165 ϑαϊηίβ:! » 

ΜΙ, 11. Εχρ]οδίϊοη δἰ!έροσίαὰθ ἀθ ἰὰ ]Ἰαϊηθ ἀϊβροβέβ δὰ 
ΓΑ οι ἀ65 ἐρί μ65. « Αἰηϑὶ, αἰξ-11,....». Οἡ ἃ νόου]ὰ νοῖγ Ἰὰ ὯΠ6 
εοἰταίίοη δ8οϊῖϊ ἀ᾽Ὧπηθ τηδχίτηθ ἀ6 1 νδηρηὶα (ΜΤ. χνι, 24. χχ, 22), 

5011 ἀ ἴΠ6 ρᾶγοϊα ἀὰ Οἢγίϑί σγϑοῦθὶ]]]]θ ΡΔΓ ἰὰ ἰγδάϊζίοη ογϑ]θ, 
5οῖϊ[ ἀπ ΔΡΟσγυΡμε (ΙΝ Εβρβαβ, Ἢ, 14). ΕΝΚ Ρθη56 ατ6 οσοἰΐο 
ΡὮγδβα ἢ᾿6δϑῖ αι Ὅπη6 γέσδρ! ]δίϊοη ἀκ σ6 αὐ] ρΡτέςδασ. (. ΒΟΡΕΒ, 
Πῖο ϑρυΐοῖο ὕδϑιι, 1800, Ρ. 17. 

ΨΙΠΠΙ, 1. 16 {ἰτϑαιϊό βαγα (Π6 1ᾶὰ νϑδεῆθ τοι 856) ἀρ Ϊὰ «Μίβελπα 

(Π|, 1) τασοηΐε αὰθ 16 ργέΐγο 586 ρυγιῆδιῖ βϑορί ουτβ ἀνδηΐ 1'8ο- 
Ἰοσδυβϑίε ἀθ 'αὰ νϑοῇο τοῦϑ56 οἱ ἰθ ᾿ντὸ 465 Νιοηιδύϑ (χιχ, 7-8) 

αἀϊ αὰς «6 ῥγάζγο ἰάνεῦα 565 νέϊζοτηθηΐβ οἵ Ὀδίρηθγα 500 σΟΤΡῸΒ8 
ἀδῃ8 ᾿ἰδϑὰ ; Ρυΐὶβ ἢὶ τγϑηΐγογα ἀ8ῃ5 6 σδιρ οἷ 56Γὰ ᾿ΠἸΡῸΓ 11.5- 
αα᾽δὰ 5οῖἷγ. (δ]αἱὶ αὶ ἀῦγτα Ὀγὰ]έ ἰὼ νᾶοῆθ ἰᾶνθσα 565 νόϊθπιθηῖβ 
εἴ Ὀδίρμπογδα 580ηὴ Ἷοῦρβ ἀδ8ῃ5 ἰἰ'δᾶὰ, οἵ 1] δϑῦᾶ ἸΩΡΌΣ Ἰυβαα δὰ 
ΘΟΙΓ ». Α Θἢ οτοῖίγο Βαγῃαρό οθ5. ἢοιητσηθβ ἐϊζαϊοπί ἀέ)]ὰ ᾿ἰτὰ- 
ῬυΓβ δυρδατγανδηί. Μ815 ο᾽οϑί ἃ ἀθϑβοίῃ αὉἿ] σμοῖβιί 565 οαρτθβ- 
ΘΙΟΠΒ: 11 ἃ νουΐϊὰ, οΟὈβοῦνθ ΕΝΚ, δυο ΠΟῚ βϑυϊοηθηΐ ἀ6 

᾿ΙἸταρυτοίό Ἰέν!ἰ4 6, ΤΙ 81]5 δι.851] 465 ρέςμέβ 465 τῃηθυγίγί θυ 46 
7 όβϑι8 ἀοπί ςο5. Ποπιπη65 ἐϊαϊθηΐ [65 ἤσιγοβ. Π|Π 6 Ρ8γ]6 Ρ85 ἀβ 
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᾿Δ5ρϑγϑίοη ἅνὸς ἰ6 βδηρ ἀθ ἴα νδοῆβ τουϑ856 46 ἰ6 ρτγέϊΐγθ 5680] 
Ρουναὶί ἔδίγα (Νοηιδγοβ, ΧΙΧ, ἅ), 1815 ἀθ 1᾿δϑρϑγϑίου ᾶνϑς 1᾽6δῈ 

τηϑ]έβς ἀθ σθῃηάγε ροσπλῖβα ἃ ἰοὰαΐ μοϊηχὴηθ ρὺγ (Νοηιδτοβ, ΧΙΧ, 19). 

ΨΙΠΠ, 2. « Αρτγὸβ Ἵοοἶδ, βηἷβ. σθ5 Ποχωσηθϑβ ' ἢ η16 ἰὰ ρίοϊσγε ἀ685 ρέ- 
σμΘΌΓΒ! » ΝΟὰΒ ἀθνοῦϑ νΟΙΓ 8 δι γα ἰοὶ, σου 6 Ρ᾽ὰ5 ἢδυῖ (Ι, 6), 

ἃ 'π6 ρίοβα τ δύρίηδὶα ἐσγιΐο (ἀνϑηΐ 350) ρδγ ὑη ᾿Ἰδοοΐθυῦ δηίϊ- 
βότηϊίθ. (65 τηοΐβ Ὡηϑησαθδηΐ ἀ8η5 8 νϑγϑίοῃ ἰδίϊηθ. 
ΝΠ, 5. Οὗ. ὕυσύσϑτιν, διαὶ. ς. 'χχ]. ΤΈΒΤΌΙΙΙΕΝ, Ααὺυ. 

Μαγτοε. 111,19. Ααἀυ. 1ιαά. α. χ. 
ΙΧ,1. ΟΥ. Αἰογοαΐίο δὶπιοπὶβ οἱ ΤἈδορλὶϊῖ, ν, 21, ἀδὴ5 |65 

Τοχῖο ιπαὰ ὕπιίονβιοβκιηπροα ἀθ ΘΕΒΗΑΒΌΤ εἴ ΗΠ ΑΚ ΑΟΚ, ἱ, 3. 
ΙΧ, 2. 1,65 πηοΐβ ἀχοῇ οἷς. τηδῃησαθηΐ ἀδ8ῃ5 ἰ6 βαικμηιο ΧΧΧΊΙΙΙ ; 

Βαγηδθέ ρϑῆβϑ6 ρευξζ-ὄΐγε ἃ ἔσοαθ χν, 26 οὔ ἃ ΠοιιΐόγΥν. Χχν, 5. 
ΙΧ, 4-5, Ἠδάϊσαϊα πόρείϊοη ἀ6 ἰουΐα νδίθυγ ἃ ᾿᾿Αποίοη Τοβίδ- 

ταθηΐ, ταότηθ ἀθ6 8 εἰγοοης βίου ἀθ 1ἃ σῆδιγ Ὀσγῖβθ ἃ σοῃίγοβΘἢ 5 
ΡΆΓ [65 7158. Οἵ, ΓΑΘΤΑΝΟΕ, Πιϑδέϊξ. αἷν. ΙΝ, χνιῖ, 8-17. 

ΙΧ, θΘ. « 1,6 βοθδὺὰ ἃ 1᾽δ᾽ δῆς ἀϊνίπα ». (Γ. Εορηι. τν, 11: 

ΙΧ.6: πᾶς Σύρος. ] 651 αἰ[ῆς}]6 ἀ᾽ ἀμηείίγο απ ἴοι!5 [65 ΒΥ ἢ 5 

δἰοηΐ ἐ{ό εἰγεοηοὶβ (ΤΟΒΈΡΗΕ, Α πέΐᾳ. ντιι, 10, 3). Ὑ ἃ-ἰ-ἰ᾿] ἀδ 5 Πο5 

ἸΏ Δ η 5015 ὰη6 δαί ἀθ Ἰοεΐατο ἢ Πονγαϊί-ου ᾿ἰσγὸ ἄνθος Μ. ΕΠ: 
Ἰδουμαῖος 2 (6. ἡ ο5ὲ φὴ ἰουίΐ ς85 αὐ Ὧπε βυρροδιίίίοη ἀ6 οτϊτἰα. 6 
ὀτυαϊί, σατ ἰὰ Ἰθεΐαγα ἀς ποίτα ἰθχία οϑί ἐΐαὈ]} 16 ΡΔΓ [65 ἴη55. [,8 
τηϑηζοη ἀθ5 Ερνυρίϊθη 5 βοσαϊὲ τλϊθὺχ ρδοόθ ἀΔη5 ᾿᾿ ἐμπυμηόΓγαίϊ οη 

ἂς 1ὰ βὴ6 ργέςῤδαρηϊΐο. Ῥσονϊθηΐί- 6} 16 ἃ εοοἰΐα ρ]δοθ ἀπο Ρ]056 

ΤΘτρΡΊΠΑΪ6 2 [,65 ρτόζτοβ ἐρυρίϊθη5 ἐϊδίθηΐ οἸΓΟΟΏς 5. 
ΙΧ, 718 : « ({᾿δηβοϊρῃοθηΐ σοοηΐθηι ἀ8ῃ5 ἰγοὶβ ἰθίίΓθ5 ν, 

᾿ΒΆΨΟΙΓ ἰ, Ἢ, τ ἀοηΐ ἰὰ 5016 ἀδ65 νϑίθ γα Πυμ)όΓΙα 65 ρα] ἰὰ 
ΠΟΙΏΌΤΟ 4Ἃ65 βογνίίθυγα ἀ᾽ Ασγαδ. Βαγπμαρό [οημἀ ΘΒ 016 

αφηόδο χνιι, 23.-27 εἴ χιν, 14. ΟἸΕΜΕΝΤ Ὁ ΑΙΕΧΑΝΡΒΙΕ ἰηϊοτγρτὸζα 
ἂδ τηάτηθ 165 318 βοσνιίθγ ἀΑ Ρϑἤδτη (ϑίγοηιαΐοβ, ΔΊ, Χι, 84). 

[Ι,,, ῬΒΕΠΟ-ΟΥΡΕΙΕΝ (126 ραϑδολϑα ςοΟηιΡ. ς. Χ, ΧΝΙΠ, ΧΑ, ΧΧΙΙ) ἃ 

165 πλότθ5 βιρραίδί( οη8. 

Χ. [6 Ρϑευρο- ἌΒΊΙ5ΤΕΕ, 112-17} ((τδάποίίοη δἰϊειηδηάθ ἄς 

Α. ΝΕΝΡΙΑΝΌ, ἀΔη5 ΚΑύΤΖΒΟΗ, Αροκύυριοι ππὰ δβοιαορὶ- 
σγαρίοη ἀ65 Α. 1... τι, Ρ. 17-19), Ἔἐχροϑϑαὶϊὶί ἀό)ὰ δἰ ρογ ααθιηθηΐ 

165 ργόςδβρίββ ἀθβ8 αἰϊτηθηΐβ. Οἵ. ΓΠΆΟΤΑΝΟΕ, 1πϑ8ἐϊ|. αν. ΓΝ], χντι, 
18-21: χνιι; “ ἐξογοαΐζΐο δἰγιογιὶβ οἱ Τ᾽ βοοραϊϊ νιτι, 28. ΤΗΕΟΡΗΙΝΕ, 

αα Αιιϊοὶ. 11. 16-17; 1, υϊέϊχιιο, χι, 10: « γοὺ5. δΓ62 δῇ δ ΌΟΙΩΪ- 

Ὠϑδίϊοη ἰοὰΐ ἐς αἱ πᾶ Ρᾶ5 πδροοίγεβ οἷ ὅςδ 65, ἀΔὴ5 1658 6 Γ5 
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οἱ ἀδῃ5 165 τὶν γθβ, Ῥδύγηὶ ἰοιβ 165 δηϊ δΔὺχ ααἱ 56 ἑηδυνοηΐ 
ἀδῃ5 165 ΘδῸΧχ δὲ ρδγῃϊ ἰουβ 165 ὀΐγεβ νἱνδηΐβ αἱ 5Ὺ ἰτουνοηίΐ. » 
Βαγῃδρέ ρτγέςϊβε ὰ Ῥγοβιθιϊοα δὴ ἱπἀϊαυσδηΐ ἀ65 ΘΧϑΡ]68. 

Χ, Ὁ. « Τὰ Π6 56Γἃ5 Ρὰ5 ὃῃ ςογΓυρίουγ αἀ᾽ δηΐδηΐϊβ ». Αἰηϑβὶ 
Ἰ᾿εηίθηα (Ἰέτηοδηΐ ἀ᾿ ΑἸεχαπάτγιο (Ῥόααρ, 11, 10,81-88). 

Χ, 6. ὅγ΄γ ]α Ἰόντο, Εεν (ΠΗ. Ν. 1, χη ; ΧΙΠ, χη), ΝΆΒΕΟΝ 

(6 Ἦὸ γιιδίϊσα 111,12), ῬΙΙΝΕ τ ἌΝΟοιΕεΝν (ΗΠ. Ν. ΜΙ, 55), Οιἐ- 

ΜΕΝΤ Ρ᾽ΑΙΕΧΑΝΡΆΙΕ, ἰ6 ρτέζεηαα ΟἸἔΜΕΝΤ ἀθ Ηοπης (ἢξεοορσπ. 
ΝῊ, 25), Νονατ (226 εἰδὲὶθΒ 7μα. ς. 111}, Γαρροσίεπί ἀ65 ὈϊΖδατγ- 

ΓΟΥΓΪΘ5 8ΏΔΙΟΡΊΙ65. 

Χ, 7.1, Ἀγὸπδ ἢ θβϑΐ ρᾶ5 τη δηἰ]οηπέδ βρές]δ]θηχθηΐ ἀ8η5 1᾿ Εςτγὶ- 
ἴαυΓ6 ΡΔΙΠῚΐ 165 δηΪ τ δὺχ τ] ΟΠ 4658. [,6 [40]6 ἀὰ σΠδηροπηθπί ἀδ 
56Χ6 ἐΐαϊί ἰγὸβ τέραηα δ σΠ 62 165 δ ηοίθ 5, πηαῖρτέ 165 ἀέτῃ θη ]5 
ΔΡΡοτίέβ ῥδγ ΑΒΊΒΤΟΤΕ (Π. Ν. ΝῚ, 32) εἰ ἀ᾽διαΐγο5 βϑανδηΐῖβ. 

Χ, 11. «18 ροτίέθ Ἔἐχϑεΐίθ », διάσταλμα. (6 ποῖ 6ϑί ἀοῃηπηέ Ῥ8Γ 

ΕΝΑΚ σοση 6 ἢ ἀπχξ λεγόμενον. 1,6 ἀϊεσςῖ] ΟΠ 81Γ6 ρτος ἀθ ΒαΑΙΥ 
(3 ὀά. 1590) τρῃηνοὶΐὶθ ἃ (ἸΕΜΕΝΤ Ὁ ΔΙΒΕΧΑΝΘΌΆΙΕ (677, 6ἀ. ἀο Ροίϊζοτγ, 

1757), οἵ δἰ(τἱθὰθ δὰ τπηοΐ 18 νδ]θὺσ ἀδ : « αἰεί πείϊοη, ἀ6ἢ ἢ το 

Θχαςΐία ». 

Χ, 11. « νουβ Ώδηροτγοζ ἀὰ γυσηϊηδηΐ αἰ ἃ 16 ρα οατγοδα ». 

ΟΒΙΘΕΝΕ ἢ 651 ρὲ5 τηοΐη8 ἰηρέπίουχ αὰὸ Βαγηδρθόέ : « (ο]αϊ αὐυἱ 
ἃ 16 ρἰβὰ ἰουγοῆα οἶδϑί σθ]ὰ] 41 56 ροῦνοΓηΘ ῥ᾽ θαβοηθηΐ ἢ ο6 
βἰὰς]Ὲ οἵ αὰὶ 586. μᾶζα ἀ']|16Γ γνϑσβϑ ἰὰϊ ἀδῃϑ8 ἰὰ δϑἱός]β {αἴυσγ. » 
(ϑοϊθεΐα ἱπ 1,ουἱξίσιυγη, οα. ΒΘηδ6α. 11, 182). 

ΧΙ, 1: ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν. Βαγηαό [811 4] .5οη ἀὰχ 

ΠΟΙᾺ ὈΓΘΌ565 ΔΌΪ. Ἰ ΟΠ 5 εἴ ρυτ Ποδίϊ ἢ 5 ἀ65 .0]5. 
ΧΙ, θ. Βαγπεαρό ᾿ἱπαάϊααθ ᾿ἰοὶ 165 ρστᾶσθϑ δροηάδηίοβ αἱ ἤοὰ5 

ν᾽οηποηΐ οἵ ἀὰ Ὀαρίδμηηο εἴ ἀ6 1Ἰὰ οσγοὶχ (Η ἐξέ). 

ΧΙ, 9. «1,6 ρᾶυϑ8 ἀθ ὕὅϑδοορ ἐζαϊΐ Ἰοὰό θη οοτηρδγαίβοη ἀδ ἰοὰ5 
Ιῖ65 δυίγε. δῖα βϑρπὶῆο αὰθ Ὠίοα ρΙοτῆθ [ἰὲὰ νᾶϑθε τοηΐογιηδηίΐ 
500η Εβρστιί. » [,ὦ τη θη]! δατγα ΠΠυβίτγαϊςίου ἀθ σα ρᾶβϑβϑδβὲ αἰνῆς] 
δϑδί Ἵογίαϊποαθηΐ ἂῇ ϑυΐγα ρᾶϑϑδρο ρ]5 δχρ)]οῖϊθ ἀὰ Γηότὴθ 
δαΐθυΓ (νι, 8-16). Ο γ νοϊΐ ατιὸ ἰᾶ ἴδυγθ Ῥγοῃλϊδθα ῬΔΓ βουιηοηΐ ἃ 
ΑὈτγαθδηι, ἴβδδας οἵ Φ8ϑοοῦ ὁϑί, β6Ιοη ἰὰ σοῃ δίβδηςσα ἀθ ρηΟΒ6, 

« όέδ58ὰ5 αὕὺἱϊ ἀοἰἷΐ 56 τένόϊου ἀδῃ5 ἰὰ σῇ δὶσ " ΡΟΣ νϑηγ ὨΘΌΪΘΓ 
6 Ποὺβ οἵ ὄΐξοπαάγε 50η γὸρῃξ ῥδ.Ὶ ]᾽᾿δοίΐϊοῃ αϊνὶπθ ἀθ 88 υϑγία 
βδηςσί βεαηΐθ. Βδγηδθό, βϑίοῃ 50ῃὴ δια άθ, διυσοπηπηοάς δὺχ 

650: Π5 46 58 (656 ἰ6 ἰοχίθ ἀθ Θορῇοῃϊθ (ΠΠ|, 19). 
ΧΙ). Τουίο ᾿᾿οχόροβθο 46 σα σμπαρὶΐγα γάρρο!ϊο Ἰ᾿οχόρθϑο 5562 
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ΒΘ ΙΑ ΌΪ6 ἀ Δηςθἢ5 ἐσγιναίηβ Τμγέϊζθηβ. ΟΥἹ 705τιν, δ ίαίϊ. 
ς. ΧΙΝΠῚ οἵ σαϊΐν,, ΕΧΧΧΊΙΧ.ΟΧΙν; 1 4ροΪ]. ΧΧΧν, ΕΧ; ΤΕΒΤΟΌΙΙΕΝ, 

Ααυ. Πιάᾶ. ς. τχ-χ; πον Δήαγςε. 1ΠΠ1|, 10, 18. ΟΥΡΒΙΕΝ, Τοϑίϊι., 11, 

21: ἢ) ὁαξποΥῖ. ιαγέ. ᾿ς. ΝΤΙ. 
ΧΙ, 1. ΟΥΟΥΙΥ ΒΕΡΡΑΒ, ιν, 38: ; ν, 5, ἰγδαά ποίη 8110 8 46 ΡδΓ 

αύνοκει,, ἀδη5 ΚαύτΖζβοη, ἀροκγύυρῆεη πὰ Ῥϑοιαορίσγαρῆθη 
αἀο5 Α. Τ΄, τ, Ρ. 331 οἵ ϑδαῖν. Οη Ἰρῆογαε οὺ Βδγηδρέ ἃ Ὀσΐβ 16 
σοτητηθησοιηθηΐ ἀρ 58 οἰζδίίοῃ : « οσβαὰθ 16 οΪβδ τα ὄϊ{ό 
ἐΐϊθηαθ Ρ8ῚΓ ἴογσγε ρυΐϊβ γοάτγοϑϑό. ». ΨΕΠ, σοῃ)͵]θοΐατα α4ὰ6 ]᾽δὺ- 
ἴθ ἃ δὰ 501. 165 ΥΘῈΧ ἢ ΘΧΘΙΡΙ]ΔΙτγα ἀὰ ἀς ἰἵντο αἰ Εβαγδβ τϑ- 
ἰουςῃέ ρὲγ 1Π6 τηδΐη σἨτέζθηηθ. [,(8 ᾿ροσγίό ααἂΘ ΒαΓμδὈό ρΡῥγοπα 
ανος 165 ἰοχίθϑ ηἢ6 τϑηὰ ροιυϊ-ὀΐγο ρδ5 Ἵσδίίθ βΒΌρροβιί οη πέςθβ- 
581Γ6. 

ΧΙ, 2. Τ᾿ ἐρίβοάθ ἀθ Μοῖβε Ἰθονδηΐ 165 τ281η5 οἵ Ἴο]ὰὶ ἀὰ 
βουρϑηΐ α᾽ δαἰσϑίῃ ἀγθϑϑδέ δὴ ἴοσῃμημθ ἀθ Ἵγοὶχ εϑίΐ ἀέδϊὰ ἀδῃβ |ἃ 
ΜΙιβοδηᾶ (αρεμανν). 

ΧΙ, ἁ. Οὗ, ΨΕᾳὰν π|, 14. 15: « Ὁουμληθ Μοῖβο ἃ ἐϊδνέ 16 βεγρϑηΐ 
δὴ 16 ἀέβοσί, 1] ἔδυαΐ ἀθ τηόγηθ αὺθ ἰ6 ΕΪ5 ἀα 1 βοζητηθ 8οὶΐ 
ἐϊενό, ἂῆῃ ἰοὰΐ Ποιηε 41 οτγοϊξ δὴ ἃ] [η6 ρότ᾽ 586 ροϊηΐ, τη δὶ5 
4α}}] αἷὖ ]ὰ νὶ6 ὄζογῃβ]θ. "» 1,65 τηοΐβ αὰἂθ ΟΒΑΜΡΟΝ τηξδΐ δϑηΐσγα 
στοςσῃοίβ ππαησαρηΐ ἀδη8 165 τ 6} 6 5 8 ἢ 5Οτ] 5 ρ͵ΘΟ5. 

ΧΙΙ, 7. Βαγτηδρθέ ι.86, ἰεὶ δῆζοσθ, ἀ6 ἰὰ ρα ργϑδηάδ ᾿ἰδογίέ 
ανος 165 ἰοχίθβ αυ}}} αἰὸσρᾳθ. ΑὉ ᾿ἴνγθ ἀθϑ ΝοΟΙΊΡΓΟ5 οθϑί θα 
οἵ ποὴ Μοῖβε 4] ρϑ.γ]ὸ οἵ 1] 16 ἴδ᾽ θυ οΟὰΡ ρὶὰ5 Ὀτὶὀνοιηθηῖ 

(ΧΧχι, 8. 9) : « 7Ζέμονδῃ ἰὰ] αἷξ : Εα᾽8-ἰὁὸ]Ϊ ἅῇ δεογρθηΐ Ὀγύϊδπέε 
οἵ ρδοθ-ίο δῦ ἂη ρΡοΐοδῃ : αυἱοοημαὰθ στα ὄϊζέ τηοτάὰ εἰ 
Ι6 γοράγάθγα σοῆ βογνοσα Ϊᾶ ν]6. » 

ΧΙ], 8. 9έβυ8, ἢ]5 ἀθα Νανό, οϑί Ζοϑυέ δρροὶέ δυρδαγανδηΐ 
Οϑβέςᾳ Οὐδ ὑπθν ΧΙ, 17). Βαγηδθέ ᾿᾿ὍΡΡε)]Ὲ 71έβϑυβϑ Ροῦσ δὴ ἔδίγο 

ὍὯΠ6 ἤριτο ἀὰ ϑαυνθυγ. σ0511Ν (Π αϊ. ας. σχη) οἱ ΤΈΒΤΟΙΤΕΝ 
(Α ἀυ. Μαγτς. 11, 16) ἀριϑϑθηΐ ἀθ πηϑτηδ. 

ΧΙ], 9. 1.6 τοχία εἰἰέ (Εποας, Χντι, 14) ροτίθ : « ΤΖέμονδῃ αἱϊΐ 

ἃ Μοῖβα : Εςγὶϑ ςϑὶα ἢ δοῦυνϑηὶγ ἀδη5 16 ἰἵνγο, οἱ ἀόςοϊατο ἃ 

Φοϑαό αὰθ 7 οἴπορθγδι 1ὰ πηέγηοϊγθ ἀ᾽Ατηᾶΐθς ἀθ αἀββϑβοὰβ ]6 
(161. » Βαγηδδέ δ͵᾽ουΐθ ἀθ βοὴ Ἵδοῦ 1ὰ τπηϑθηϊϊοη ἀὰ ΕἾ5 ἀδ 
Ὀίῖει. Οδοδὲ 16 ργοςέαέ 465 οἰΐδαί οη5 δι ίγαῖσγοϑ ἀό)ὰ 510 8]ό. 
ΜάμμΕΒ ηοΐδ ἃ (6 ΡΓΟΡΟ5 αα᾽ δὰ 605 ἀ6 Βαγηδρόέ, Ατλδϊος όζδιῖ 
τερϑτγαέξ ρᾶγ 165 }υ][8 σοτηπηθ 16 ῬΥθἶοσ οἵ ]᾽ ἔζθσ 6] θη πϑηγὶ οἵ 
σΟΠ6 1 ΒΟ Π6 ἀ6] δπίϊα δ βογροηΐ. Οἵ, 7υ51ιΝ, ἢ ᾽αϊ. ς. ΧΗΙΧ. 



ΝΟΤΕΒ ΟΒΙΤΙΟΕΒ ΕΤ ΕἘΧΡΙΙΘΑΤΙΝΕΒ ΟΧΙΠΙ 

ΧἼ], 11. Ιβαὶε (χιν, 1) Ρογία 16 ποῦ 46 Κύρῳ δὰ ᾿ἴδὰ αἀ6 κυρίῳ, 1,8 
τηδηλα ϑ Ὀ5Ε 110. 56 ΤΟπσοηΐγα ἀδη8 ΤΕΒΤΌΠΠΕΝ (αὐ. 7μὰ. 

ς. Ν. Ααυ. ταῦ. ς. Χι), ΟΥ̓ΡΆΙΕΝ (Τοϑβίϊηι. 1, 21), Νονατ 
(ε ἐγϊπὶξ. ς. ΧΧΙ). 

ΧΠΙ, 5. Οἵ, Αἰξογοαΐϊίο δὶπιοπιὶβ οἱ ΤἈΘορ ἰϊὶ, ν. 20. νι, 29. 

ΧΙΨΝ, ἀ, « Μοῖβε ᾿'δνϑϊΐ τοςις ἃ {{τὸ ἀ6 βογνϊίθυσ. » (Ὁ. μόδυ. 

111, ὅ,6 : « Ταῃάϊβ αὰρθ Μοῖβε ἃ ἐϊέ β ἀὲ]αὸ ἀδη5 ἰουίο 18 τ δίβοῃ 
ἀς ῖθα, θῇ αυδ]ὶζέ ἀθ βογνίἴθυσ, ΡΟῸΓΣ σοσα τα] ΌΘΓ ς6 σαὶ ἀο6- 
νδὶῖ ὀΐγε αἷΐ ἃ ςοἰία τηδίβοῃ, 16 Ομ τιβίῖ ἃ ἐϊζέ βαδ]α σοσημλθ ἢ]5, ἃ 

Ια ἰἐΐε ἀβ 58 ΡΥ͂ΌΡρτε ζῃδίβοῃ, εἴ 588 [Ὡϑίβϑοῃη, οἰθδί Ὥου5, ροῦγνα 
416 Ποιὰ ΓΟίΘΠΪΟΏ5 ἰδγπηθ5 ᾿υϑαυ ἃ ἰα ἤπ ἡοΐγο σοηῆδηςθ εἴ 
᾿᾿εβρέγδῃςθ ααἱϊ ἴδ] ποίγα ρβ]οῖτγο.» ΟΥ.1 Οιέμεντιν, 12: χιπ, 1; 
,..1, 3. 5: 1ΜΠ|, 5. 

ΧΙΨΝ, 6.9. ϑοτίβ ἀδ αἰαίοραο οὰ δα ἰε Ρὲγο ρᾶσγ]θ ἃ 5δοηὴ ΕἾ]5, 
οἱ Ὀίοδυ 16 ΕἾ]5 ἃ Βοὴ Ῥὸγε ρᾶγ 1Ϊὰ Ὀοῦςῃθ ἀὰ ρῥσγορμβὲϊζο. 

ΧΥ, 1-2. Βαγηδρέ ἃ οοπιρ]έϊζέ 6 ρῥτγέσςορίθε 5ϑ8ὴ5 ἀουΐε ἃ 
Ἰ᾽δῖάθς ἀὰ ϑβαιηιε χχιν (υϊραῖθ, ΧΧΙΠ), ἀ : « (ε]ὰϊ] ᾳαϊ ἃ 165 
ΓΩΔΙΏ5 ἱπηοοσθηΐθβ οἵ 16 σΟΘῸΓ ΡῸΓ », ΡΟΌΓ ΠΙΟΏΙΓΟΓ (6. 616 
ς᾽ ἐϊαιί αὰὸ βδμοίῆοτ ἰῈ βαρρδί, ς᾽ 6βί-ἃ-αἴτ β᾽ αρϑίθηϊγ ἀδ ἰοαί 
ἔγανδὶ!. «51 νοῦϑβ τη ἐσουΐοΖ, ἀξ Φέῃονδῃ (ΔΕ ΒΕΜΙΕ, ΧΧΥΊΙ, 

24), 581 νοῦ ἢ Ἰηϊγοάυϊ8β6Ζ ροϊηΐ ἀξθ ἴδαγάθϑδι ῥ8Γ 165 ροτίθϑι ὧδ 

σοφία ν]}]6 16 ]ουγ ἀὰ 58 δΐ ; 51] νοῦ ϑ 58ης(1ΆΏ62 ἰ6 ἸοὰΓ ἀἃ 580- 
Ὀδῖ, οἱ τ ἴδϊῖΐοβ δύση οὐνσγᾶρο σα ᾿ουζγ-Ϊὰ. » [1,65 ἰϑγπηθ5 ἀὰ 
᾿ϑα])ῖϑία οηΐ ἀὺ ὀΐτα βϑυσρέγόδθ ΡΆΓ 1η6 δϑϑοςσϊαίίοῃ α᾽Ἰάόέθ ἀγϑς 

]184 πιϑδὶη-ἀ Ὅθυνσο ἀέόξζομπάσα ἰὸ ΟΣ ἀὰ ϑσαῦραΐ ἀδη5 “όγόπ,ϊϑ. 
ΧΥΝ, 8. Βαγῃαδέ οεἱΐθ α'δργὸβ: ᾿᾿ δόέρτθι. 12.8.5 165 ϑορίδηίζο, 18 

Ἄστόδίϊοη δϑί δεῆονόβδ ἰ6 οἰχίὸ πὴ ἸΟῸΣ εἴ ἤθη ἰ6 βορίϊδιηθ. ΧΥ, ἃ, 

[,6 ρβϑαϊ βία ονδὶί αἰ (Χο, ν!ρ. ΧΧΧΙΧ, ἃ): α ΜΉΠῈ ἃΠ5 βοηΐ 

ἃ ἴο5. γϑὺχ σοτῃπὴθ ἰ6 ἸοΟῸΓ αἰ ὭΙΘΓ, ᾳυδηά 1] Ρᾶᾷ556 οἵ σοχῇτηθ ἈΏ6 
νοι] ἂς 18 πυϊΐ », εἴ βδϊηΐ ΡΙΕΒΒΕ (11 ὄὀριγο, ππ|, 8) : « ΡουΓ ἰα 

ΘΟΙΡΏΘΌΓ ὰπ Ἰοὺτγ 6ϑί σου τὴ6 τη }}}]|6 805 δ 11}}6 8Π5 50ηΐ ΠΟΙ, Πὴ6 
ὉΠ οΟυΓ ». Βαγηδρέ ἃ ἼἿοπιίηέ 165 ἄδθυχ ἀοπῃηέββ : « Νοἱοϊ, ἢ 
Ἶουτ ἀὰ ΘεΙρΠΘΌΓ 56 Γᾶ σοϊζσηθ τα ]}]6 80η5. ") Ῥϑαϊ-ἐΐγο οθ ἰοχίθ 
ἐϊαϊί ἀόῤ]ὰ σοπϑίϊπ6 ρδ8Γ 18 ἰγδαϊτίοη χα δἴαποα. ([. ΙΒΕΝἕε ( αὐ. 
Ἀαον.ν, 23, 2. 28, 3) εἴ ΗἸΙΡΡΟΙΥΤΕ (0}ἋᾺῸἮὋπ απ. ἵν, 23). --- Βαγηδθέ 

ἔποηςθ ἰςὶ 16 σοηςορίίοῃ τ] πατγϑίθ ἀ ἀπ τηοπάρ απ] ἀοϊί ἀΓΕΓ 
δὶχ σὰ} }}6 8η8, ἀ'δρσγὸβ 165 δὶχ ουγβ ἀθ ἰὰ ογέδίοῃ αἱ βοηΐ ἰδ 
ΘΎΓΩΔΌΟΪΟ ἀκ ςοἰῖο ἀυτέσ. 

ΧΝ, 5. (ἢ. 4.ρος. χχ,Θ : « Ηρδιυτγθυχ εἴ βαϊηΐβ σθὺχ αὰ] οηΐ 
ῬΕΒΕΒ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΟΕΒ. 1 Η 



ΟΧΙΥ ΕΡΙΤΒΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΙ 

Ρδτί ἃ 18 Ρῥγϑιλί γα Γέθ ΓΘ ΟΣ 1,8 Βεσοπηαδ τηοστί ἢ ροϊηΐ ἀθ 
ΡΟΌΨΟΙΓ Β0Γ ΘΌΧ ; 115 βεγοηΐ ργόΐζγοβ. ἀβ Ὀίει οἱ ἀὰ ΟΠ γὶβί, οἱ 
115 τόρπογοῃηΐ ἄγνος ἃ] ρεηάδηΐϊ Χ}}16 868. » 
ΧΝ,7. Οἵ. Αἰϊογοαῖϊϊο ϑϊ᾽πιονὶβ οἱ 1 μεορλῖϊὶ, νιι, 28. 
ΧΥ, 9. ΠῚ π᾿εβϑί ρᾶ585 Ἴργίδίῃ αὰθ Βδσῃδρέ ραςθ ἴθ τηόγὴηθ 

ἀϊτάδηςῃα 6 τόβυγγοοίίοη εἴ 1᾿ϑοθη βίου ἀὰ ϑϑυνθαΓ : 1] βου ὉΪ6 
ΡὈ]υίϊόί ταροσΐογ 1᾿Αϑοθη βίου 81 ἀἰσδηςσἢ δ βυϊνδηί. 
ΟΧΨΥΙ, 1. « Πδη8 τη ἐάϊῆςσα σοϊτα 5}1 οὐΐ ἐζέ 18 τηδίβοῃ ἀδ 
ίοδα ». [κένέε (4 αὐ. μαογ68, 1, 26, 2) ταρροτῖε αὰθ 165 ΕὈϊομἶΐοβ 
δαογϑιθηΐ 7 ἐγ 58]6 0 σοΙΏ [6 18 τ 50 46 θα. 
ΧΥῚ, ἀ : γίνετα:! 6 Ρϑαΐ ὀΐγα αα Πα ρ]οβθ, οἱ ποὺβ ἰᾶ ποΐοῃβ 

σοιλπῖα [6116 ἀ8Δῃ5 6 ἴοχία ργος. Οἡ π ἴγουνε ςα τηοΐ 416 ἀδη5 α 
οἱ ἀδῃὴβ 1,.ὄ 11 πηϑῆαὰθ ἀδη5 65 ἀδθὰχ τ 6} }Π]|ΘῸΓ5 τϑηυβοσγίίβ, 
5 «(Η. 

ΧΧΑῚ, ἀ : χαὶ αὐτο: οἱ. [,Δ ΒΙΠαϊϊίΐαια ρογία: χαὶ αὐτοὶ χαὶ οἵ... 
αἱ ΒΌΡΡοβ6 ὰη6 ρΡδτίεἰρδίϊοη ἀ65 15 ἃ ᾿᾿δηἴγορτβο. ἢ6 ἰοαΐο 
ἴαςοῃ ἰϊ Π6 5 ἀρὶζ ρὰ8 ἀὰ ἴθι} ]6 ἀ6 Ζιρίζογ Οδριίο]η. Ν ΌΪΓ 8 ΠῚ 
ἂς Ῥ᾿Ἰπίγοάαποίϊοη. 

ΧΝῚ, 7. Οὗ. 1 ΟοΥν. πι|, 160, 17: « Ναἧᾷὶ βϑανθζ-νοῦβϑ ρᾶ5 α116 
γουβ ὀΐθϑ 16 ἰδ 0}6 ἀθ Ὀΐθυ, οἱ αὰθ 1 ΕΒΡτ ἀς Ὠιθὰ ΒδΌΙΐθ τῇ 
νουϑβ7 51 αἀποϊαα απ ἀέόίγαϊί 6 ἰαρ]6 ἀθ Ὦϊοα, Ὠίοα 16 ἀέίγα γα ; 
ΑΓ 16 ἴθ ρ]Ὲ ἀθ Ὠῖδθι οϑί βϑϊηΐ, οἵ οἰθβϑδί σθ 4.6 νουβ ὀΐθ5 νουϑ- 
τηότηθϑ. " νι, 19: « Νᾷ βϑανθΖ-νοῦβ ρὲὰβ8 α6 νοίΐγα σοῦρβ δϑί ἴ6 
ἰοι ρα ἀὰ ϑδαϊηῖ- Εβρυὶ αὶ οϑῖ δὴ νοῦβ, αὰ]ο νουβϑ ἃν6Ζ τος ἀθ 
ὈὨῖοα, εἴ αὰθ νοῦϑβ πὲ νοὺῦβ ἀρρϑῦγίθηθζ ροϊπΐ ἃ νου δ- Ππλδ )65 ». 
11 Οοτο.νι, 10: « Οὑ6}16 δηἴθηῖο υ 8ἃ-ἰ-}} βηΐγο 16 θη ρ]6 ἀδ Ὀϊεα 
οί 165 1401657 σὺ ΠΟ ΒΟΙΏΓΏ65 6 ἰορίὶο ἀθ Ὠίοθα νἱναηΐ, ΠΟΙ Π16 
Πίοα ἰἃ ἀϊΐ : 2 Βαριξογαὶ οἵ 6 τϑυοῃθσδὶ 8 γα θὰ αὐ δὺχ : 
ἦ6 56γαὰϊὶ ἰθὰσγ Ὀΐθα, οἵ 115 βεαγοπί ἵὩοη ΡΘΌΡΙΘ. "» Αςέοβ χνιι, 24 - 
«(1,6 Πίθα ααἱ ἃ ἔαϊξ 16 τηοηάδ οἵ ουΐ οα 4}} τϑηΐογιηθ, ἐϊδπί 

ΙῈ ϑοίρηθαγ ἀὰ ςοἰοὶ εἴ ἀ6]8 ἴογγθ, ἡ βαρῖζο ροϊῃξΐ ἀδὴ5 4165 ἴθυω  ] 68 
Γα 115 ἀθ τηδΐηῃ α᾽ Ποιτη6. " 
ΧΥΙΠ-ΧΧ. ΟΥ. 16 ὃχ ἀοὸ ᾿Ἰηίγοααυοίοη. 

ΧΝΠΙ, 1. ΟἽ 9}εαν. 1, 5,7: « [ἃ ποῦνα)!]Ὲ αὰθ ποὰβ ἃ γοἢ5 
ΔΡΡΤΙΒ6 ἀδ ᾿ἰὰϊ, εἴ ᾳὰθ ποὺβϑ νοῦ ΘΠ ΠΟΏςΟΠΒ ἃ ποίζγα ἴοῦΓ, οοβί 
αὰε Ὀΐῖδα 6βῖ ᾿απγϊὸτο, εἴ α}} ΠὟ ἃ ροϊηΐ δὴ Ἰαΐ ἀθ τόμ ὅσ. 
Ποὺ ἀἸβοὴ5 416 ΠΟῸΒ Βουζ πηθ5 6ἢ σΟΙΩΙΔΈΌΠΙΟΗ νος Ἰυΐ, οἷ 
ΠΟ ΤΏ ΔΙΓΟΠΪΟΠ5 ἀδῃ5 ͵ἰ65 πὸ Όγοϑ, ποὺ τηϑηΐοῃϑ, οἱ ποὰ 

ΡΓας 05 Ρ85 Ϊᾶ νέτ᾽ 6. Μ815 δὶ ΠοΟὰ5 ἵγ ἤοἢ5 ἀ8}85 ἰὰ 11]. 



ΝΟΤΕΒ ΟΒΙΤΙΟΌΕΒ ΕΤ ΕΧΡΙΙΘΟΛΤΙΝΕΒ αχν 

(οΙΤᾺ 6 1] οβί α]-τηπηθ ἀδ8η5 ἰὰ τ]ὸ ΓΘ, ΠΟΌ5 ΒΟΓΔΙΏΘ5 ΘΠ σο- 

πα 165 .η5 νος 165 δυΐΓοβ, οἱ 16 ϑδηρ ἀθ 716β5- γί ϑί, 50 
ΕἸ15, ποὰ5 ρυτίῆς ἀδ τουΐ ρέςῃέ. "11 ΡΙΕΒΚΒΕΊΙ, 15 : « Αρτγὸβ ἀν οὶ 

αυϊϊ6 16 ἀτοῖὶί σῃδυλίη, 115 56 δοηΐ ἔραγέβ δῇ βυϊνδηΐ ἰὰ νοὶὲ ἀθ 
Βαίδϑιῃ, 815 ἀ6 Βοβοηῃ, αυἱ 81:28 16 5αϊδῖγο ἀθ]} πἰααϊέ.» Γ᾿Α πείθῃ 
Τοβίδπηθηΐ σοπ δ ϑ5ϑϊ]ῖϊ διιϑϑὶ ἰθο5 ἄδθιχ νοΐθ8. ἤχου. ιν, 18, 19: 

(1,5 Βϑη ΤΟΥ ἀ65 565 Θδἵ σοι μηδ ἰᾶ ὈΓ ΠἸδηΐθ τ]ὸ ἀπ πηδίϊῃ, 

ἀοηΐ ]Ἰ᾽ ἔςε]αῖΐ νὰ Ἵγοϊββαπίΐ ᾿υβαυ αὰ ΓΔ]]ΠΘὰ ἀὰ Ἰουγ. [ἃ νοὶθ ἀ65 
τές» δηΐβ δϑί σοχζώτηο 165 (πὸ ὈΓ65 : 115 π᾿ Δρουςοϊνεηΐ ρ88 οβ αυἱϊ 
Ι65 ἴοσγα ἰογαρεσ». Οἵ. γου. χι, 20. χιι, 28. 8. οσχχχιχ (Νυ]ρ. 

ΟΧΧΧΥΠΠ) 24 : « θρᾶγάδ 5] 76 5.15 50] γοΐὶθ ἀὰ γ28], εἴ ςοπα υ]5- 
ΤηΟἱ ἀδη8 18 νοἱδθ ἐΐζθγῃθ]]ο. » 
ΧΙΧ, 1. Οἵ. δὲααεςβό τ, 2. 
ΧΙΧ, 2. Οἵ. διααεςβό, τ, 2. τν, 12, 18. « (εΙαϊ αυϊ (᾽ὰ ἔδςοππό » 

Οἵ, Ιβαΐεξ, χχνιι, 11. χίιν, 21. ΧΙΙ͂Χ, ὅ. 
ΧΙΧ, 83. ΟΥ. Πὲααοςσμό τι, 9. 11, 6. « ΗΠ 0]6 θη ἰοσΐ ». Οὗ, 1 

ΡΈΕΤΆΙ ΠΙ, 8. ν, 8. 

ΧΙΧ, ἃ, (ἢ. διααςϊιό τι, 2. τιν, 8. καὶ, 7, 8. 11, 3. 

ΧΙΧ, 5. Οἵ. δὲίααςβό, τιν, ἀ. τι, 7. 11,2. 1ν, 9. 

ΧΙΧ, 6. Οἢ.  ὲααεςλό τι, 2, 6. πιι, 9, 10. 

ΧΙΧ, 7. Οὗ. δὲααοβό τι, ἃ. τν, 10, 11, ἷ 
ΧΙΧ, 8. ΟΓ. Πὲααοςλμέ τι, 8. « Νὰ 5015 ρΡ85 Ὀδανδγᾶ ». (Οἵ. γου. 

ΧΝΠΙ, 21 : (ὰ τηοτί οἱ 8 νἱἷθ ϑοηΐ δὰ ρουνοὶγ ἀθ ἰδ ἰδηρὰαδ ». 
(ῬΟῸΓ Ἶ6 Ὀΐθη ἀκα ἴοη ἂπ1θ ». Οὗ. 11 ΟοΥ. χιι, 15. Το ῖ]ο οϑί ἰὰ Ιθςοὴ ἀθ 

5 Η. ΨΜειι, ργέξεγε 1ὰ Ἰθςοὴ ἀδν : ὑπὲρ τὴν ψυχήν « ρΡ᾽ὰ5 αὰε ἴδ νὶἱ6 ν, 
ΧΙΧ, 9. (Οἵ, δ ὲααοβό τιν, 1, 5. 

ΧΙΧ, 10. Οἡ ὲααοβό, τιν, 1, 2, 6. 
ΧΙΧ, 9, 10. ΟΥ 1 ΡῬΙΕΒΒΕ ᾿ν, 7, 11 : « [ἃ ἥἤπ αἀε6 ἰουΐοθ8 

σο5865 θβϑῖ ργόςῇθ. ὅουεΖ ἄοης ρῥγιάαθδηΐβ οἵ ΒΟΌΤΘΒ ΡΟῸΓ νϑαΌ Γ 
ἃ 18 ῥγίδγο. Μδ15 βατίουϊ δΥὺθΖ ἅἃη δγάθηΐ ΔΙΣΟῸΓ 165 1Π5 ΡΟῸΓ 
Ι05 δυΐγοβ ; ΟἿ ᾿ἰ᾿ΔΠΊΟΌΓ σοῦντο Ὧπ6 τυ]! τὺ46 ἀ6 ρέςπόβ. 

ΕχογοθΖ θηΐγα νοῦβ 1 μοβρ᾽ἴ8}}1ἰ6 88}0.58 τι ΓΙΔΌΓΟΥ. Οτ16. ΠΠΔΟῸΠ 
τηδίϊο 16 ἀοη βρὶ γι 6] αα᾿} ἃ τος δὰ βϑύνίςα ἀ65 δυ γοϑ, ΠΟ ΠΊ6 

ἂς Ῥοῃβ ἀἰβρθηβδίθυγβ ἀθ ἴα σγᾶσθ ἀθ Ὠΐθα, ἰδαᾳ 6116 δϑί ναγὶέβ 
ἀδῃ8 5685 ἀοη5. 51] απ ]α α Ἂη Ράτὶθ, αα}} ρᾶγ]6 56 ]0ῃ 165 ογ86 165 
ες Ὀίδα : 5] απ θα ἊΠ Ἔχοσοα ἈΠ τηϊηϊϑίογο, αα} 16 ἔα 556 σου 6 
υϑδηΐ ἀ Ὧπε6 ἴοτοθ αὰθ Ὠίῖοθια ἀΐβρϑηβο, απ αα᾽θη ἰουΐθ8 σΠΟ568 
Ὀίῖδα 5011 ρβ]οτδέ ρδγ 7έβ5- Ομ τί, θΐθα ἃ αὖ] Δρραγίἰθπποηΐ ἰὰ 
δἰοῖτα οἵ 18 ρυΐϊββϑηςθ δὺχ δἰὰς]δβ ἀ65 ϑἰὸς]θβ, Αὐθη! 



ΟΧΥῚ ΕΡΙΤΒΕ ὈΕῈ ΒΑΆΝΑΒΕ 

ΧΙΧ, 11. (Οἵ. Πὲααοςλέ ἰν, 7. ΧΠΙ, 3. 

ΧΙΧ, 12. Οἵ. Πὲἱααςβέ ιν, 8, 14. 
ΧΧ, 2. Οἵ. δὲααοςβέ ν, 2. « Ουἱ πα 56 ἀένουμρηΐ ρΡᾶ85 ἃ Ϊᾶ νεινα 

οἴ ἃ 1 στρ θη ». Οἵ. 72.46.,.1,) 27: « [,ἃ τοι ρίοη ρῦυγα εἴ 585 

ἴδοῃα ἀδονδαπί Ὀΐθα, ποίγε Ρὸσγα, σοηβἰϑία ἃ ρίθηᾶσγα 5010 465 
ΟΥΡΒΘ6]1Π5 οἵ ἀθβ. νϑθνοϑ 485 16 ῸΓ ΤΣ ΔΙ ΠΘΌΓ, οἵ ἃ 58 Ργέβοφυυϑσ ΡῸΓ 
ἀ65 500} }]}Γ65 ἀθ σα το Πάθ6. ") 
ΧΧΙ, 2. « οῦβ ᾶἅνεΖ δυρτὸβ ἀ6 νου ἃ αὐἱ ἔαϊγα ἀὰ Ὀ]6ὴ ». Οἵ. 

ΨΕΑΝ ΧΙΙ, 8. σαϊαϊεβ νι, 9. 11 ΤἈ688αΐ. τιι, 183. 
ΧΧΙῚ, 3. «1,6 Ἰοὰγ οδϑίΐ ργόσῆθα ». Οἵ. ῬβΆλίΐ τν, ὅ. φασ. ν, 9. 

Αρος. 1, 38. ΧΧΙΙ, 10, « [6 ΘΕΙΡΏΘΟΓΙ οϑί Ῥσγοόςοῃθ δ᾽ η8ὶ αὰθ 88 
Τέσοτῃρϑθηβθα ». (Ὁ. 1 Ομ. χχχιν, 8. 
ΧΧΙ, ὅ, 6. Οὐ. ΟἸΕΜΕΝΤ Ρ᾽ΑΙΈΧΑΝΡΕΙΕ, δϑίέγοηι. 11, 18,84. 

ΧΧΙ, 6. « ϑοΥ62 ἰε58 ἀοςὺοθ ΔΡρυθ 5 ἀθ ὨὈϊδθα. Οἵ. 15. τιν, 
138. « Του (65 8]5 βογοῃίΐ αἸ5ς} 0165 ἀβ Τό μονδῇ ».] 1} εδϑδαΐ. τιν,9: 
« ῬουγΓ ς6 αυἱ 681 ἀθ6 ΒΙΏΟΟΙ γϑίθγποὶ, νοῦ8. ἢἶδνθΖ Ρ85 Ὀθϑοΐῃ 

αυ οη νου 5 6 ἔοτὶνα, σ8Γ νου 5 ἅν 62 νου 5-τὴ ἢλ65 ΔΡΡ ΤῚ5 ἀθ δα 
ἃ γοΟὰΒ ΔΙΘΓ 165 ἈΠ5 165 δυῖΓο5». ΦΈΑΝ, ΥἹ, ἀδ : « 1] εϑί ἐστὶ 

ἀδῃ5 165 ργτορῃὸϊζοϑ : 115 δοσοηΐ ἴοὰβ θηϑβοϊρῃέβ ἀα Ὀῖθια. Αἰηβὶ 

αυϊσοπαὰθ ἃ δηΐθηάα ἸῈὸ Ῥὸσθ οἵ δρρσεὶβ ἀθ Τα], νἱϑηΐ ἃ χηοὶ ». 
ΤΑΤΙΕΝ, ΟΥ. ᾿ς. ΧΧΙ͂Χ. ΑΤΒΕΝΑΘΟΒΕ, 1.66. ς. ΧΙ, 32. ΟΙΕΜΕΝΤ 

Ὀ᾽ΑΠΕΧΑΝΘΡΒΙΕ, αδάαρ. 1, νι, 37; ϑίγοηιαίοβ, 1, ΧΧ, 98. 

ΧΧΙ, 60. « Εδιίθβ δὴ βϑογίε α'ὀΐγα ἵγσουνέβ ἀἰρηθϑ ». Οἵ. τιν, 1ᾳ οἵ 
Ιρῆδορ, Τ Ύυαϊ,. τι, 2. ΧΧΙ, 9. Οἵ. ΟἸΕΜΕΝΤ Ρ᾽ΑΙΈΧΑΝΡΆΙΕ, ϑέγο- 

ηιχαΐθ8 11, ΧΝΤΙ, δά. « Οτδ 16 ϑείρῃηθυσ ἀκ ρΊ]οῖτο οἵ ἀ6 ἰουΐα στἂςσο 
8011 ανδς νοίγε βαρτὶΐ». Οἵ, σαΐϊ. νι, 18. ῬΆβῖϊ. τν, 23. 11 Τίρι. ἵν, 
22. Ῥβλῖϊοηι. 25. 

ΘΑΒΑΕΙΕΙ, ΟΟΕΉ. 



ΤΕΧΤΕΗ 

ΤΒΑΡΌΟΘΤΙΟΝ 



ΔΙΔΑΧΗ 

ΤΩΝ ΔΏΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

΄-ὖ ᾿ 9 -Ἐ » 

Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν. 

Ι. ᾿Οδοὶ δύο εἰσί. αἱα τῆς ζωῆς χαὶ μία τοῦ θανάτου , μία τῆ μ 
(οἵ. Τέπέμιε, χχι. ὃ; δοιΐ., χχχ, τῦ, 19), διαφορὰ δὲ 

πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν. 
Ἰς ς Ύ νι ΚΣ δ ἩΘΘ Ξ 
[2] Ἢ μὲν οὖν ὁδὸς τῆς ζωῆς ἐστιν αὐτῇ ᾿ « πρῶτον 

-»ς Α 

ἀγαπήσεις τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, δεύτερον τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόν (Ματτ., ΧχαΙ, 357-90 ; οἵ, Βασμ., ναι, ὅ0 ; 

᾿οιΐ., νι, ὃ; 1,δυϊ!., κιχ, 18), πάντα δὲ ὅσα ἐὰν θελήσῃς 
Ἁ Ἷ ; Α Ἁ ΡΥ Ἁ 

μὴ γίνεσθαί σοι, καὶ σὺ ἄλλῳ μὴ ποίει » (ΜΑΤΥ. να, 1 ; 

στ, νι, 81, οἵ. ΤΌΒΙΕ, ιν, 10). 

[3] Τούτων δὲ τῶν λόγων ἡ διδαχή ἐστιν αὕτη" 
« εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν χαὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 

τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, νηστεύετε δὲ ὑπὲρ τῶν διωχόντων 
οὃ» ; , . 3 ΡΞ Α . 5ῸῚ ΄ -ς 
υμᾶς - ποία γὰρ χάρις, εὰν ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας υμᾶς ; 

᾿) » -ὕὦὕ [ - -- - 

οὐχὶ καὶ τὰ ἔθνη τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ; ὑμεῖς δὲ ἀγαπᾶτε τοὺς 

μισοῦντας ὑμᾶς» (ἴὺῪσὺὰ, νΙ, 27. 28, 35, 90 ; ΜάΑττη., ν, 

ἀή, 46, 47), καὶ οὐχ ἕξετε ἐχθρόν. [8] « ᾿Απέχου τῶν 

ΡΕ ΘΟΟΤΕΙΝΑ ΑΡΟΘΤΟΠΟΒΌΜ 

Ι. νίδο ἀυσδε βυπί 'ἰῃ βδᾶθουΐο, νἱΐδα οἱ τηογίϊ8, ᾿ςὶ5 οἱ ἴθηθ- 
ὈΓΔΓΌΓΙΩ; [ἢ 15 σοπ βίαι βυαηΐϊ ΔΠη6Ρ6}1 ἀπο, ὰπηῈ5 δραυϊίαί!5, 8] 16 Ὶ 
Ἰηϊχφαϊίαί!5; ἀϊἰδίαπίϊα δα ΐζθτῃ τηᾶρπᾶ οί ἀπαγατη νίαγαμα. [2] Ν 1 



.Α ΠΟΟΤΆΙΝΕ 

ΠῈ5 ῬΟΌΖΕ ΑΡΟΤΉΗᾺΕΒ 

Ποοίτϊηθ ἀὰ ΘοΙρΏΘΌΣ δηδβοϊρηόα δὺχ δίϊοῃβ 

ΡΔΓ 165 ἄουζο ΑρόΐέγΓοδ5. 

ΠΥ ἃ ἀουχ ἙΤμομλΐηβ : ᾿η ἀδ 8 νἱϑ, ᾿᾿δαίγο ἀθ 1ἃ 

ΤΟΙ ; Ιη815 1] οδί δοηΐγο 165 ἀδθὰχ σι η5 ὍΠ6 ΡΊ͵Δη646 

αἀϊβόγροηςο. 

[2] ΟΥΓ 16 σδβοχηΐῃ ἀ6 ]ἃ υἱα οδί 16 βδϊνδηΐ: « α' δροσά, ἰὰ 

δ᾽ 6 γ85 θα απἱ (8 οΓόέ ; ἢ βϑοοηᾶ δὰ, ἰὰ δἰπθγαβ ἰοὴ 

ΡτΓοσοθ δίῃ σοιτὴθ ἰοϊ-Ιηδίη; οἱ οα αὰὑθ ἰὰ 6 ΥΘῸΧ Ρ85 

41}}} ἰς 5011 [αϊί, ἰοἱΪ πο ρ] 8 6 16 ἴδὶϊβ ρᾷ5 ἃ δευίγαϊ. » 

[9] Εἰ νοϊςοὶΐϊ 1 Θηβοιρῃαηχοθηΐ διρηϊῆό ΡΔΓ 65 ῬϑγοἹϑϑ : 

« Βόῃϊ556Ζ σσὰχ α4ὉἹ νοῦβ τηδαἰβδοηΐ, ὈΓ]6Ζ ΡΟῸΣ γνο5 

ΘΗΠΘΙΠΪ5, Ἰο η6Ζ ΡΟῸΓ σοὰχ αἱ νουβ ρογβόσαίεηί, ΟἿ6] 

τηὐγιίθ, θη δἤοί, ἀ᾽ ΔΙ ΘΓ. σοῸχ αἱ νου δἰμηθἑ ! [,.6 5 Ρ8 165 

ΠἾΘῺ οπῃί-}}5 Ρᾶ5 διυίδηϊΐ  Ουδηΐ ἃ νοι8, 811 6Ζ σοὰχ 40] 

νου 5 Ὠδϊβϑθηΐ», οἰ γοὰβ ἢ ΔΊΧΓΟΖ ρ85 α᾽ ΘΠ ΠΘΙῺ15 (ΔΛΙοίθ5 ογὺ- 

ἐΐϊχιι65). [4] « ΑὈϑ(ἰθη5-ἰοὶ 465 ἀόβὶγβ σῇ ΓΠη6]5» οἱ σοσρο- 

ΕΥρο νἱΐδθ δος δϑί: ρῥγίτηο ἀϊΠρο5 ἀθατ δοΐθγηατα ααἱ [6 ἔδοϊζ, 
βϑοιΐηάο ρῥτοχίτηαχση απ} αἱ ἰ6 ᾿ρϑπλ ΟἸΔΠ6 δαΐοτῃ, ααοἂ {10] 
ΒΟΥῚ ΠΟ νἱ5, 811} ἤοη ἔδοθσὶβ. 8, [ηἰογργείδίο δυΐθη ΠΟΓῸΠῚ 
νΕΓΡΟΓΌ ἢδεος εοεῖ: 



Λ ὈΟΟΤΆΙΝΕ ΕΒ. ΑΡΟΤΒΆΕΒ Ι, ὅ-1|,8 

σαρχικῶν καὶ σωματικῶν ἐπιθυμιῶν ([ ῬΙΕΒΒΕ, Π, 11), 

ἐάν τίς σοι δῷ ῥάπισιλα εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον 
" - Ἷ ᾿ 

αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην (Δίλττη., ν, 309 ; σα, νι, 290), καὶ 

ἔσῃ τέλειος (Μάττη., ν, 48) " ἐὰν ἀγγαρεύσῃ σέ τις μίλιον 

ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ οὐ. ἐὰν ἄρῃ τις τὸ ἱμάτιόν σου, 
 Ὶ ᾿ - ΠῚ 4 - Υ 

οὺς ἄντ καὶ τὸν χιτῶνα (Μάττη., ν, ἦτ, ἤο; ἴσα, ΓΙ, 
λ Σ Ωλ - Α ! ι } ὩΑΡΣ ΥΨΑ ἣν ἈΝ Ν 

20)" ἐὰν λάβῃ τις ἀπὸ σοῦ τὸ σόν, μὴ ἀπαίτει “οὐοξ Ὑὰρ 
4 “Ὁ ἍΝ 3 ;ὔ 

ούνασαι. [5] Παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε οίδου καὶ μὴ ἀπαίτει » 

(σα, νι, 30 ; Δαττπ., ν, 42)" πᾶσ' γὰρ θέλει δίδοσθαι ὁ 

πατὴρ ἐκ τῶν ἰδίων “αρισμάτων. Μακάριος ὁ διδοὺς κατὰ 
Α 5 Ι 5) “" ᾿ ! 5 , κᾳῸ - ) χ ! ᾿ 

τὴν ἐντολήν ἀθῶος γάρ ἐστιν. Οὐαὶ τῷ λαμβάνοντι " εἰ 

μὲν γὰρ χρείαν ἔχων λαμβάνε' τις, ἀθῶος ἔσται (οἵ. ΗΕΚ- 
-ς -»:;}Ἤᾧ 

μλ5, Μαπααία, τι, ἅ-6} ὁ δὲ κὴἡ χρείαν ἔχων δώσει ὀΐχην, 

ἱγατί ἔλαβε καὶ εἰς τί: ἐν συνογῇ δὲ γενόμενος ἐξετασ- 

θήσετα', πεοὶ ὧν ἔπραξε, χαὶ « οὐχ ἐξελεύσεται ἐχεῖθεν, 

μέχρ'ς οὐ ἀποδῷ τὸν ἔσχατον χοδοάντην » (Ματτη.., " 

20). [0] ᾿Αλλὰ καὶ περὶ τούτου δὲ εἴοηται " « ᾿Ιδρωσάτω ἢ 

ἐλεημοσύνη σου εἰς τὰς εῖράς σου, μέχρις ἂν γνῷς, τίν: 
ν.»ἭΆ 

οᾧς ». 

1. Δευτέρα δὲ ἐντολὴ τῆς διδαχῆς " [2] «Οὐ φονεύσεις, 

οὐ μοιχεύσεις » (ἔχοαο, χχ, τὐ-τή ; οιΐ., ν, τῷ, τὸ ; 

Μάττη., Χιχ, 18), οὐ παιδοφβορήσεις, οὐ πορνεύσεις, 

« οὐ κλέψεις » (δα, χχ, τὸ; )οαΐ., ν, τ; ΜΑΤΤΗ,, 

ΧΙΧ, 18), οὐ τ μρρ ον οὐ φαρμαχεύσεις, οὐ φογεύσεις 

τέκνον ἐν φθορᾷ οὐδέ γεννηθὲν ἀποκτενεῖς, « οὐχ ἐπιθυμή- 
σεις τὰ τοῦ πλησίον (Εα. : χχ, 17). [3] Οὐχ ΠΌΡΕ, ταὶς 

᾿ 

Π. [2] Νοῆ τποθο δ ο Υῖβ, ΠΟ Βομγιοϊἀϊ  ἔαοϊθϑ, ΠΟῚ ζ8]5Ὸ 
[1651 ΠΟ] πὶ ἀϊσθ5, Ποὴ Ραθγι τ ν᾽] 8 15 (ΘΟΒ]οο ἢ; ν᾽] 5 



ΑΔ ΝΟΙΕ ΠΕ ΤᾺ ΥΙΕ 5 

Γ615. «851 αυρφα Ἂη 6 ἀοηηθ ἢ βου οί ΒΓ ]6 ]οὰ6 αἀΓοίϊίο, 

ῥτόβεηίεδ 1αἱ ᾿Γδυίγο δυδβϑὶ, δὲ ἐὰ 56 Γὰ5 ραγίαϊί; 5ἱ αυθ]αὰ ἢ 

ἰ6 τοαυϊογέ ἀθ ἔαϊγθ ὯΠ τηΐ]]6, αΐβ-θὴ ἀθὰχ ἄγος 1αἱ ; 5] 

αποαὰ πη ἰ᾿δη]ὸνο ἰοη τηδηΐοθδι, ἀοηηθ6- ] ΘΏΘΟΥΟ ἰδἃ 

ἰὰη]4π6; 51 απο] αὰ Ἢ ἰ᾽8ἃ ΡΓ15 ἴοη Ὀΐθη, 6 ]6 Γές] 6 Ρ88 », 

ΑΓ ἴὰ Π᾽Θἢ 85 Ρ88 ἰ6 ΡοῦγοΟΙΓ. [5] « ΠΟΩΩ6 ἃ ααϊσοηαι {Ἰπὴ- 

ΡΊΙΟΓΘ, 5805 ΓΙΘῚ ΓΟ ΔΉ ΘΓ », ΟΔΓ 16 Ῥὸγο νοὰΐ αα}} βοὶί 

ξαὶϊὶ ρατέ ἃ ἰουβ ἀθ 565 ῬΥ͂Όργϑβ ἰᾶῦρϑββθβ. Ηδαγευχ οο] αἱ 

41 ἀοῃηθ, 56]0ὴ 16 σομῃητηδηαριηθηΐ ! ΤοΔΥΓ 11 οϑί γγόργο- 

σὮΔ8016. ΜΑΙ ΘΓ ἃ ς6]ὰ} αἱ Τοςοῖί ! σογίοβ 51 16 θθβο ἢ 

1 ΟΌΙΪσ 6 ἃ ΡΥΘΏαΓΟ, 1] οδί Ἰηηοοθηΐ; [η8]15, 51 ἢ θϑί ρΡ85 

ἀδηβ 16 Ὀθϑοῖῃ, 1] γοηάγα οοϊηρίο ἀπ τοί! οἱ ἀὰ Ὀαΐ ΡΟῸΓ 

165411615 1] ἃ ὈΓΪΒ; 11] 56 Γ8 ζ5 6 ὈΓΪΊ50Ώ, θχϑιηϊηό 50Γ 58 

σοηάαϊία οἱ « 1] Π6 Βου 18 Ρᾶ5 ἀ6 Ἰὰ 4α}}} η᾽δἰῖΐ γαηάι 16 

ἀΟΓΏΪΘΙ αὐυδτί α᾽Δ5 ». [6] Μαῖς 1] ἃ ὀἰό αἰΐί ἐρϊογηθηΐ ἃ 6 

5]6ἴ: « [,41556 ἰοῃ δι 6 56 Π]ΟΌΪΠ]ΟΓ ἀ6 ΘΟ ἄδηϑβ ἰ68 

Τηδ1η5, δα ἃ ο6 46 ἔπ 58.065 ἃ 41 ἰὰ ἀοΠηη65 » (Νοῖο8 

ογϊὶέϊφιι68). 

ΠΠ.- Θεουχίότηθ σοϊῃτηϑδηδοηγοηίΐ 46 1ὰ ἀοοίγίηασ : [2] « Τὰ 

Ὧ6 ἴμπογϑϑ ρᾶ5,1ὰ Ὧ6 56Γἃ5 ρᾶ5 δα υ]ίόγο,» ὰ Ὡ6 50.116 Γὰ5 

Ῥοϊηΐ ἀ6 ργΎςοηϑβ, ἰὰ: ἢ6 σοϊηχησίίγαβ οἱ Γογη σοί, « ἰ 

ΥΟ],.» πὶ Ἰησδηΐδίζοῃ, ἢἱ οι ροϊϑοηηθιηθηΐ; ἰὰ η6 6 Γ85 

Ροϊηί αἀ᾽ οηΐδηΐβ, ρᾷυ δνογίοηθηΐ οἱ ἃργὸβ 18 δίβϑϑῃσδ ; 

«ἰὰ η6 αἀὀόδπίγογαβ ρᾶ5 165 θίθηβ 46 ἴοῃ ργοςβδίη. [9] Τὰ 

ΝΜ), Ὡοηῃ ἔογῃϊσαθοτβ, ΠοΟὴ τηδρίοα ἴδοϊθβϑ, ΟΠ τηθαϊσδιηθηΐβ 
818 ἴαςϊθ5, πο οσςοϊά65 ΒΕ] πὶ 'ῃ αροτγίι ἢ πθὸ Ὠδίυτη 5 ς6ς]465, 
ΠΟ σοπουρίβοθβ ααἰσαιδῖα ἀθ γα ργοχίη τὰ]. [3] ΝΟῚ Ρ6) ΓΘΌΪ5, 
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(Μάττη., ν, 33), οὐ ψευδομαρτυρήσεις» (ΜίΑγτΤη., ΧΙΧ, 

ι8 ; Εσοάο, χχ, 10), οὐ κακολογήσεις, οὐ μνησικαχήσεις. 

[ἀ] Οὐχ ἔσῃ διγγώμων οὐδὲ δίγλωσσος . παγὶς γὰρ θανάτου 

ἡ διγλωσσία. [5] Οὐχ ἔστα! ὁ λόγος σου ψευδής, οὐ κεγός, 

ἀλλὰ μεμεστωμένος πράξει. [60] Οὐχ ἔσῃ πλεονέχτης οὐδὲ 

ἅρπαξ οὐδὲ ὑποχριτὴς οὐδὲ κακοήθης οὐδὲ ὑπερήφανος. οὐ 

λήψῃ βουλὴν πονηρὰν κατὰ τοῦ πλησίον σου. [1] Οὐ 
ἢ ! ΟΜ 3 ᾿ [ ᾿ 5 Δ δ: 

μισήσεις πάντα ἄνθρωπον, ἀλλὰ οὕς μὲν ἐλέγξεις, [οὺς δὲ 
ΨΥ ἣ Α “ἃ γ πα [2] ΝΑ ᾿ Ι ς Α 

ἐλεήσεις), περὶ οὲ ὧν προσεύξῃ, οὃς δὲ ἀγαπήσεις ὑπὲ 

τὴν ψυχὴν σου. 

2 Ἁ 
ΠΠ|. Τέχνον μου, φεῦγε ἀπὸ παντὸς πονηροῦ καὶ ἀπὸ 

αντὸς ὁμοίου αὐτοῦ. [2] Μὴ γίνου ὀργίλος,ὁδηγεῖ γὰρ ἡ παντὸς ὁμ του. [2 Νὴ γίνου ὀργίλος, ὁοηγει γὰρ ἢ 
. Ἁ ᾿ .. Ἁ μ»» 9 , Ὁ 4 

ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον, μυδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐριστιχὸς μηδὲ 

ῃυμικός: ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων φόνοι γεννῶνται. 
’ ἐ Ὁ 

[39] Τέχνον μου, μὴ γίνου ἐπιθυμητής, ὁδηγεῖ γὰρ ἡἣ 
᾿ Ἁ .δ " ΩΨ Α 3 Ἁ 

ἐπιθυμία πρὸς τὴν πορνείαν, μυδὲ αἰσχρολόγος υτηδὲ 
“ν] [, ΞΟ». δ ἣν Α ᾧ Ἶ . ΄ Ν ΓᾺ ἘΝ ὑψηλόφθαλμος - ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων μοιχεῖα! γεννῶν 

᾿ , 3 Ι 3 Ξ: ἰϑυ - 

ται. [4] Τέχνον μου, μὴ γίνου οἰωνοσχόπος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ 
3 Α ΔΝ μπ ᾿ μ “ ἊΣ Δ Ἁ 

εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν, μηδὲ ἐπαοιδὸς μηδὲ μαθηματικὸς 
μῳ ἣ μι ἰ ΠΕ ἈΠΥ ΝΑ 2 ᾿ 

μηδὲ περικαθαίρων, μηδὲ θέλε αὐτὰ βλέπειν μηδὲ ἀχούειν ᾿ 
5 Α “ ς ! ΩΣ “- » ἰ 
ἐχ γὰρ τούτων ἁπάντων εἰὀωλολατρία γεννᾶται. [Ὁ] Τέκνον 

- ΄- " . 

μου, μὴ γίνου ψεύστης, ἐπειδὴ ὁδυγεῖ τὸ ψεῦσμα εἰς τὴν 
. Ἀν ἢ , - ., ὮᾺ , ᾿ κι ᾿ ἈΠΕΤΝ, 

χλοπήν, μηδὲ φιλάργυρος μηὲ χενόδοξος - ἐχ γὰρ τούτων 

ΠΟΙ Γλδ]6 ἸΟα 6 Γῖ5, ΠΟΙ 6Υ]5 ΤΠ ΘΠΟΥ ΤΙ] ΔΙΟΓΌΠῚ δοίογατχα. [ἃ] Νος 
6ΓΪ5 ἀὍΡΙΘΧ ἰπ σοπβι ἢ ἀδηάπτῃ, πραὰθ ὈΪΠ]πηραῖ5, ἰΘ πα] σα] τὰ 
ΘηΪ ΠῚ ΠπλοΓ5 οϑὶ ᾿ἰηραδ. [5] Νοη οτὶΐ νογθαπ ἰὰ τὴ νϑοῦαη Πθς 
Ιηθηάδχ. [6] ΝΟ δγὶ5 σαρὶ ἀπ ἤθς νΔΓῸᾺ5 ΘΟ ΓΔΡΑΧ Πδς δα υ]δῖογ 
Πδ6ς ςοη ρης] 0585 η6ς ΠλδἰθιοΓ]5. ΝΟῚ 80 ΟΠ] Ρ165 σοΠ5. 1 τὰ τὰ 8] 
δαάνεγϑαβ ργοχίτη τῷ ἰὰυτη. [7] Νοιιΐηθ ΒΟΙΔΪ πὶ οἀοτὶ5, α105- 
ἀδτὴ δ) Ϊ5 ΒΌΡΘΟΙ 8ῃΪ 8 [18]. 



ΚΑ ΥΟΙΕ ὈΕ Τὰ ΥἹΙΕ Ἵ 

6 (6 ΡΥ] ΓΟΓΔ5 Ρ85, ἰὰ Π6 αἰ Γδ5 ρ85 46 ἔδτιχ ἰὐγηοὶρ᾽ 866 », 

ἴα 6 {6 ΠηΠάγΓ85 ρᾶ5 ἀ6 ργζοροβ πηδαϊβαηΐίβ, ἰὰ ἢη6 ραγάδγαϑβ 

Ρ85 46 γτδῃῆσοῦηῃθ. [4] Τὰ Πδυγαβ Ρᾶ5 ἀδθὰχ ᾿δηϊὸγοβ ἀθ 

ΡΘΏΒΟΓ ηἱ ἀρυχ ΡϑΓΟΪΘ5 : οδΥ 1ἰὰ ἀιπρ]ἰοϊίό 46 Ἰδηραρο οϑδί 

πῇ Ρἱὸρα ἀ6 τηοτί. [5] Τὰ ῥρϑγο]6 η6 βοῖα ρᾶ5 τηδηίθιϑο :; 

Ῥᾶ5 νϑίῃηθ ΟῚ ΡὈ]115, 815 Γγϑῖ ]}16 ἀ᾽ οΗδδί, [6] Τὰ ἢ6 56 185 

ἰ ΔΥδΥΓΘ, ηἶ ΓΆρΡϑοθ, ηἱ Ὠγροογιίο, εἰ τηόςῃδηΐί, πὶ ογραοὶ]- 

Ιδαχ; ἔπ Ὧ6 ἔοσιηθγαβ Ῥᾶ5 46 τηδυνδὶβ ἀθβϑοίη σοῃέγο θη 

ΡΓοςἤ δίῃ. [1] Τὰ π6 ἀοὶβ ΠδῖγΓ ροΥΒΟΏΏ6; τηδὶ5 ἰὰ ἀοὶβ 

ΓΟΡΓΘΠαΓΘ 165 ὰη8, οἱ ὈΓΪΟΓ ΡΟΌΓ Θυχ, οἱ αἰτηοῦ 165 δαίγοϑς 

ΡΪὺβ 4αὰ6 ἰᾶ νὶο (Πιΐγ. Νοΐδ8 ογτἐϊφιιο8). 

11. Μοη βηΐδηΐ, ἔαῖβ ἰοὰαΐ σα αἱ 6ϑΐ τὴ8] οἱ ἰοαΐ σα ααὶΐ 

ΓΘΘΘΘΙ]6 δὰ τΏ8]. [2] Να δοΐὶβ ρΡᾶ5 ἰγᾶβοῖ]6, σδῖ 18 ςο]ὸγα 

Ιη 6 8 ΙῃΠΘΌΓΙΓΟ; Ρ85 7ΔΙΟΌΧ, ὩΪ ἀἸΘΥΘΙ]ΘΌΓ, εἰ νἱο]θηΐ, 

ΟΔΙΓ ο᾽ο5ἰ ἀ6 Ἰὰ 4.6 ν]δηηθηΐ 165 τησυΓίγοϑ. [3] Μοη δηΐδηί, 

6 5015 Ρᾶ5 σοηῃγοϊίουχ, ΟΔΓ ἴα σοηνο δα πηὸηθ ἃ 1ὰ [οΓἢΪ- 

σδίϊοη ; Ω6 5015 ρᾶ5 Γόρδηασι ἢ ῬΥ͂ΌΡοΟΘ ορϑβοόηθβ οἱ θῇ 

γΓοραγάβ οῇγοηϊςόβ, σὺ ἰουΐ οϑὶα θηροηάγο 165 δα υ](γθβ. 

[4] Μοὴ δηΐϑδηίΐ, ἢ Ο56υν6 Ρᾶ5 16 νὸ] 465 οἰβϑδιιχ, Ἵσδὺ οοΐᾶ 

τηὸῃδ ἃ 1 Ἰαο]δίτγ!ο; ρατάσ-ἴοὶ 465 Ἰησδηζαί οη5, 465 σα]ςι]ς 

ΔΒΓ ΓΟ] ορΊαιι65, 465 ρυγ Ποδίϊοης ϑυρογϑί (6565, τοῖαϑο 

Ιηδιη6 4665 γοὶγ οἱ 46]65 δηἰθηάγο, σδὺ ἰοιι ςθ]8 θη β᾽ ΘῬη ἀΓῸ 

1 ἸαοΙ]ἀίτΙθ. [5] Μοῃ δηΐδηΐ, μ6 5015 ρᾶ5 τῃηδηΐθαγ, οΑΓ 16 

ΤΑΘΏΘΟΩΡΘ6 [Ιηδη6 811 γ0]; ρδ85 ἃυ 6 α᾽ἀγροηΐ οἷ ἀθ γ8}η6 

Π]. ΕἼ, ἔαρο δ Βοπλῖπα τδ]Ὸ οἴ Ὠου]η6 βἰ χυ]δίοτο. [2] ΝΟΙῚ 
Βογὶ ἰγασπαηάμυβ, ααἷᾶ ἰγασυπαάϊα ἀιιοῖΐ δα Βοχαϊοϊα! απ), ἢ6ς ΔΡΡΕ6- 
ἴ6 η5 ΘΥΓῚβ τη] 1186 ἢθς δηϊπΊοβ 5, ἀ6 ἢΪ58 δηΐὰ ΟἸΠΙ 15 ΓΘ 
παβουηΐαγ. [4] ΝΟ ΟΙΪ 6556 ταί μουηδίϊ ὰβ πδαπ6 ἀσ]ιιδίτγαϊοσ (νοὶ ἀ6- 
ἰυϑου : Βθοςοηάθδ τΏ81]1η) α]δθ6 τὸ αἀυσυπί δὰ νϑῆϑδηλ ϑυρογϑίϊ- 
ἘΟΏΘΠ ; 66 γν6}15 θα νἱάθσε πθς δυαϊτσγο. [5] ΝΟ] Βοσὶ πηθηάδχ, 
418 πηοηἀδοϊατα ἀποὶϊΐ δὰ ἔμτίαπ); Πραὰ 6 δπηδίοῦ ροοιηἶΐδο, π6ς 



ὃ τς ΒΟΟΘΤΆΙΝΕ ΕΒ. ἈΡΟΤΒΕΒ ΠΙ, 6-ΙΥ, ἅ 

φ ᾿ Α ἴηρρὶ “ Ἁ Υ̓͂ 

ἁπάντων χλοπαὶ γεννῶνται. [6] Τέχνον μου, μὴ γίνου 

γόγγυσος, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασφυμίαν, μηδὲ 

αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων " ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασ- 

φημίαι γεννῶνται, [7] Ἴσθι δὲ πραῦς, ἐπεὶ « οἱ πραεῖς 

χλυηρονομήσουσ, τὴν γῆν» (Μάττη., ν, ὃ ; ᾿βαμῃη68, 
“ ’ , 2. Ι Ἁ » Ζ 

ΧΧΧΥῚ, 11]. [8] Γίνου μαχρόθυμος καὶ ἐλεήμων καὶ ἄχαχος 

χαὶ ἡσύχιος χαὶ ἀγαθὸς καὶ τρέμων τοὺς λόγους διὰ παντός, 
[ὰ » ᾿ » φ ! Π ᾿ ΝΑΙ ὩΠ]) -Σ-7ὦ 

οὃς ἤχουσας. [9] Ουχ υψώσεις σεαυτὸν οὐὐόξὲ ὁὼώσεις τῇ 

ψυχῆ θοάσος. Οὐ χολληθήσεται ἡ ψυχή τὸ ψυχῇ, σου θοάσος. Οὐ χολληθήσεται ἢ ψυχή σου μετὰ 

« ὑψηλῶν », ἀλλὰ μετὰ δικαίων καὶ « ταπεινῶν » ἀνα- 

στραφήσῃ (οἵ, Ποηπιαΐπδ, χιι, 16). [10] Τὰ συμβαίνοντά 
νι Ι γ μ κ᾿ ΝΡ» δ, [᾿ " -Ὕ 

σοι, ἐνεργήματα ὡς ἀγαῆῇὰ προσδέξῃ, εἰδώς, ὅτι ἄτερ θεοῦ 

οὐδὲν γίνεται. 

ΙΥ. Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντός σοι. τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 

μνησθήσῃ γυχτὸς καὶ ἡμέρας, τιμήσεις δὲ αὐτὸν ὡς χύριον " 

ὁῃεν γὰρ ὁ ιότης λαλεῖ ἐχεῖ χύριός ἐστιν. [2] Ἔχζ εν γὰρ ἡ χκυριότης λαλεῖται, ἐκεῖ χύριός ἐστιν. [2] Ἔχζη- 

τήσεις δὲ χαθ᾽ ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἵνα ἐπανα- 
φῷ - ! 3 “- - ᾿) ! ὔ ᾿] 

παῖς τοῖς λόγοις αὐτῶν. [3] Ου ποιήσεις σχίσμα, εἰρηνεύ- 

σεις δὲ μαχομένους « χρινεῖς δικαίως » (Π6μΐ., τ, τ ; 
.) 

Ρνου., ΧΧχι, 9; οὗ, 7πὰν, νι, 24), οὐ λήψῃ, πρόσωπον 
ἐλένξα' Ἂν ! 4. Οὐ δι ; - μερὶ ΘΟΕ 
ἐλέγξαι ἐπὶ παραπτώμασιν. [4] Ου ὀιψυχήσεις, πότερον 

[Ω] Ω εὶ Ξ . 1 ῷ ς 

νΔΠιι1.5, ἀθ ἢἷβ δη] ΟἸΠΪΡυ5 ἔατία ἡδβουπίυγ. [6] ΝΟΙΪ βοτὶ 
ΤᾺΌΓΙΩ ΓΟΒΌ5, ααἷὰ ἀυςὶΐ 84 τηδ]οαϊος,οπϑτα. ΝΟΙ} Β6τὶ δυᾶδχ πθς 
Πλ8]6 βαρίθῃβ, 46 ἢἷβ θηΐϊῃ οὐ πὶ 5 τη 8] ἀϊο οη 65 πδβϑουηΐυτσ. 
[7] Ἐβῖο δαΐθιη τηϑδηβϑυασίαβ, ααἷα τηδηβαδίϊ ροβϑιἀθοαῃΐ βδηοΐδπι 
1ογγϑτη. [8] ἔβῖο ρϑίϊθῃβ εἴ τὰ] ποροῦϊ, θομὰβ οἴ ἰγϑυῦθῃ8 οΥἹμ ἢΐδ 
ψΟΓΌ8 αυ86 δι Ϊ5. [9] Νοὴ δ8]14015 16 ἤθς ΒΟΠΟΓΘΌΪΒ (6 δρυὰ 
ΠΟΙΪΠ65 ἢ6ς ἀ80]15 δΔηΐϊταδο ἴᾳ86 ΒΌΡΘΟΓΌΙΔΙ, ὨΟῚ 1 Πρ65 (6 ΔΗΪΠΊΟ 
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ΘΊΟΙΓΘ, οαΓ ἰοὰυΐ ς614 θηρϑηάγο 165 νοἱβ. [60] Μοῃ οηΐδηῃηΐί, 

Ὧ6 5015 Ρᾶ8ᾶ5 δαοῃῃό Δι1χ ΓὩΌΓΙΏΌΓΟΒ, ΟΔΥΓ 115 τηδηθδηΐ δὰ 

Ὀ]αϑρῃβὸιηθ; ἢ ἰῃϑοϊθηΐ οἵ στ δ]νϑὶ ]δηΐ, οἂγ ἰοὰαΐ ς6]8ἃ 

ΘηρΟηαΓΟ 165 ὈΪ]αβθρῃόμηθβ. [7] ΑὉ Τοῃίγαϊγο 5015 ἀουχ, 

ΟΔΙΓ « 165 ἀουχ δυγοηΐ ἴα ἴϑγγθε θῇ ραγίαρε ». [8] δοὶβ 

Ραϊίϊθηίΐ, τι ]ϑόγι σογαϊθαχ, 5805 1Π8]166, ρδίϑί 16 οἱ Ῥοῃ ; 

[ΓΘ Ὁ]6 σοΟΠ ἸΠ6]]οθηΐ δὺχ ῥΡῥΆΓ͵Ὸ]65 αὰὸ ἰὰ 85 δηΐθη- 

ἄ.65. [9] Τὰ η6 (᾿ὀϊόνογδαβ ρὰ5 [οἱ -πηότηθ, ἰὰ ἢ ΟΌΥΓΙΓΑ5 Ρ85 

1οἢ ἂτηθ ἃ ἰᾶ ργόβοιηρίϊοη. Το ἂπηδ ἢ δα μόχγογα ρΡᾶ5 δΔ11χ 

ΒΌΡΟΓΌΘΒ, Ππ1815 ἰὰ ΓΓόᾳ πΘη 6 Γ85 165 }.5ί65 οἱ 165 ΠΠ10]65. 

[10] Τὰ δοςοιθὶ] ]ογα5 σοιηπηθ δυίδηίΐ 46 ὈΪ6η5 165 ὄνῥηδβ- 

γτηθηΐβ αὉ] (᾿Υγϊνθηΐ, ϑαοηδηΐ ατιθ ΓῚΘὴ 6 56 [α1{ 58η5 Ὠίδθα, 

ΙΚΥ. Μοῃ οηΐδηΐ, βουυν]θηβ-ἴοὶ ηαἱΐί οἱ ἸΟῸΥ ἀδ σο]ὰ] αὐ] 

{Δ ΠΠΏΟΏςΘ Ϊ8 ΡΆΓΟ]6 ἀς Ὠΐϊθι ; ὨΟΠΟ͵Θ6-]6 ΠΟΙΏΤΩ6 16 ΒΘ ΡΏΘΕΓ, 

σὺ Ἰὰ οὗ ο5ἰ δῃηηοησόθ 588 ϑομυνογδϊηοίό, Ἰὰ οδί δι.591 

16 ϑεῖίρηρυσ. [2] ΒΘοοσοἢθ ἴοιιβ 165 7ΟΓΒ 18 σοΙρδΡ ΪΘ6 

465 ϑδαϊηΐβ, δῆη ἀςβ (6 γόσοῃηϊουίου ΡΔΓ ΘΓ ΠΟ γοϑδί 0η5. 

[3] Τὰ π6 [οσγὰβ ροϊηΐ ἀἋ6 βοῃϊβχῃθ, τδὶβ (πὶ πηοίίγα5 18 ῥδὶχ 

ΘηΐΓΟ σΘῸΧ 4] 56 σομηθδίίοηΐϊ, « Τὰ υροῖδβ ἀνος π5ἰϊς6 »; 

τὰ Π6 ἔογδβ Ρᾶ5 δοσορίϊοῃ 46 18 Ρεῦβοῇῃηθ 6 γορυθηδηΐ 165 

δαΐος. [4] Τὰ η6 ἀεοηδηάογδαθ ρΡ85 ἄγνος Ἰηα ]όζι46 51 6 

σῇο86 δύγίγογα οὐ ἢο0ὴ (Νοΐεδϑ ογϊέϊφιιο8). 

οσὐτὰ δ](οσίθυβ, βθὰ οὐτὴ 7..5115 στ] αΒα 6 σΟΏΘΓΒΘΌΘΓΙΒ. 
[10] ΘΟ ')δε ἘἸὈΪ σοηΐγατϊα σοηίϊηραηΐ, Ργοὸ Ὀομὶβ οχοὶρ θβ, 50] 6 ἢ 5 
ὨΪΏ1] 5ϑη6 ἄθο δοτί. 

ΙΔ΄. ΟυἹ Ἰοαυϊΐαγ (1 νεγΌ τ ἀοχῃϊηὶ ἀδὶ, θη ηοσὶβ αἷὸ ἃς 
ποςῖο, γονογθῦθγὶ5 Θὰ αὐ85] ἀοτηϊηα ; ὑπᾶφδ δηΐ ἀομλ] ηϊςἃ 
Ῥτοςραπηΐ, ἸΌὉ1 οἵ ἀοχῃϊηὰ5 οϑί. [2] Ἀθαῦϊγα δυΐθιῃ ἔδοϊθϑ 58ης- 
τοτατῃ, αἱ ἴθ τοῆςϊδ5 ν γὈ 15 ΠἸ] οσγατα. [3] ΝΟΩ ἔδοϊθ5 ἀἰβϑθηβίομθϑ, 
Ρϑεῖῆοας ᾿ἰραηΐθβ, ας }πι5ῖ6, 5616 η5 αποα τὰ πάϊ]ςαὈοτὶβ. ΝΟΙ 
ἀδρτίτηθβ αὐδυθαυδιηη ἱπ οᾶϑὰ 5800. [Δ] Νες ἀυθ 8015, αἰΓΆΓΩ 



10 ῬΟΟΘΤΕΙΝΕ ὈΕῈ5. ΑΡΟΤΕΕΒ οἾἸΥ͂, δὅ-14 

[5] « Νὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐχτείνων τὰς “χεῖρας, 

ὃς ὁὲ τὸ δοῦνα. συσπῶν » (οἵ. Ἐσασιι., ιν, 31). [6] ᾿Εὰν 
διὰ τῶν χειρῶν σου, δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου. 

τ ἢ 
το 

ΓΑΙ 

ς 
ΙΣ. -Οἢ ᾿] ἌἍπ- 

Οὐ διστάσεις δοῦνα' οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις. Γνώσῃ γάρ, 
,» 5 ἰ -» -« ) ; ᾿ “" ᾿ 2 

τίς ἐστιν ὁ τοῦ μισῇοῦ καλὸς ἀνταποδότης. [8] Οὐχ ἀποστρα- 
Ὁ Ν᾿ ων Ν » 9 “ὖ 

φήση, τὸν ἐνδεόμενον, συγχοινωνήσεις δὲ πάντα τῷ ἀδελφῷ 

--ο ω ».1 

Ὁ - 

ἢ ᾿) - φἧν-Ἤἠ τ ᾿ Ι ᾿ - ! ; 

σου καὶ οὐκ ἐρεῖς ἴοια εἶναι " εἰ γὰρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί 
3 ! -ὩΝ , -» ἊΣ 

ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς (οἵ. Ποηι., χν, 27}; 
( 3 2 ἐν ᾿ ΣΟ Σ 3 Α - ς- Ἃ 2 Α 

[9] Οὐχ ἀρεῖς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου Ἢ ἀπὸ 
- ! 5 ᾿ " 4 ὔ ὌΝ, Α 

τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος διδάξεις τὸν φόβον 
- “ “ ᾿ Ἃ - 

τοῦ θεοῦ. [10] Οὐκ ἐπιτάξεις ὀούλῳ σου ἢ παιδίσχῃ, τοῖς 
4 ᾿ ν) " 

ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου, μήποτε οὐ 

μὴ φοβηθήσονται τὸν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις θεόν (οἵ. Ερλόδίοῃ5, 

ΝΙ, 9)᾽ οὐ γὰρ ἔργεται κατὰ πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ἊΝ ν - ς ΣΡ ιν Ὁ ν,. δὃδ)7ὕϑιωω» ς ᾿ 

οὺς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασεν. [11] Ὑμεῖς ὃὲξ οἱ δοῦλοι ὑποταγή- 

σεσῇε τοῖς κυρίοις ὑμῶν ὡς τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ χαὶ φόβῳ. 

[12] Μισήσεις πᾶσαν ὑπόχρισιν καὶ πᾶν ὃ μὴ ἀρεστὸν 

τῷ κυρίῳ. [18] Οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς « ἐντολὰς κυρίου, 
ἐ 

τ -- ἊΣ (' ὩΣ [4 δι ΑΆΒΕΡῚ ν » ΘῈΞ νὴ ζωὴ 

φυλάξεις ὃε ἃ παρέλαβες, τε προστιθεὶς ὑὴτε ἀφαϊρὼν » 

(Ρομὶ., τν, ἃ; Χχπ, 33). [14] Ἐν ἐχχλησίᾳ ἐξομολογήσῃ, 

(Θεῃ]οοί ; νϑγυτῃ Μ5.) ουϊ δὴ ποῇ οσὶί. [8] ΝΟΙ1 6556 δὰ δ.οὶ- 
Ρἰομάστη οχίθπαάθηβ τϑηῦστη οἱ δὰ τρἀαθπάστη 5 ΓΘΉΘΏ5. 
[0] 51 4065 ΡῈῚ πηϑηιϊι8 ἴι185 ταδί οηθτῃ ρϑοςσδίογαμῃ. [7] ΝΟῚ 
ἀαυριῖα 5 ἄδτο πος ἀ48Π5 ΠΛΌΓΓΩ ΓΆΨΘΓΙΒ, 5616 05, 415 511 ῃυ}]5 
ΓΟ οοαὶβ θοηῸ5 τραάϊίοτγ, [8] Νοη δνοσίοβ 6 δΌ δρϑηΐθ, σου τημ- 
πἰσαὶβ δυΐοη ΟΠ ηᾶ σὰὐπὶ Γδίσγὶ θ15 τὰ πος αἷς ἰὰ8 6556: 
81 Θηΐ [1η 1] ποτ} 1 085 5061} Βαταιι5, αὐδηΐο Τ8ρΡ15 Ὠἰς (Ὠϊης 
Μ5) ἰηϊς᾿δηΐθβ 6585 ἀρρθϑηγαβ ἢ οΥηἶΡὰ5 ΘΠ ἀομλίη5 αἀδΙδ 
να]. ἀς ἀοῃΐβ συϊβ5Β. [9] ΝΟῚ [01165 ϑηη ἰὰδηὴ ἃ Π]115, 5θα ἃ 
ἡανοηίαΐϊα ἀοςθῦὺϊθ 6ὺ5 (ἰπόγθηλ ἀουϊηὶ. [10] ϑϑσνο ἴῃψο να] 
8η6}1186., ααἱ 1η δα θη βρογϑηΐ ἀου  Π1Π, 1Π Γᾶ ἴὰ8 ποη ᾿π|ρ6- 
ΓΘὈ15, [ἰπγϑαΐ αἱἰγαπηαᾳθθ, ἀοτηϊπαμη οἵ ἴα ; ΠΟ ΘΠ] νοηϊΐ, αἵ 

“-ς 
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[59] «Νὰ (165 ρ85 165 πηδί 5 ὀΐθβη 65 απδηἀ 1] ς᾽ ἀρτί ἀ6 

ΓΘοΘυΟΙΓ, δὲ [ουτηέθβ αὐδηά 1] ἔδυξ ἀοηπηθῦ ». [6] 51 (ὰ ρο5- 

βὸάθϑ 46] αῈ 6 ΟσΠ056 σγᾶςα δὰ ἰγᾶνδ}} ἀ6 ἰ65 τδίηβ, ἀμ 6 

δΔῇπ ἀ6 γδομοίου [65 ρέςμόβ (Νοΐέδϑβ ογτὶέ.). [Π|ΊΝ6 ῬδΙδηςθ Ρρ85 

δνδηί ἀθ “οῃ ΘΓ, τηδ᾽5 ἀΟΠ6 58η5 ΠῚ ΌΓΠΊΟΓ͵Ο οἱ τὰ Γροοη- 

Πδῖίγαβ ἢ ΠΟΌΓ αἰ 5811 γΓόσοσῃ ρΡΠ56Υ αἱρῃρηχρηί. [8] ΝᾺ 

ΓΟΡοΟῦ5856 ρΡ85 1Ἰηαϊροηί, τηϑίβ ἰοέ 6 ΠΟΙ 1 ἄνθος ἴθ 

ΓΓὸγο οἱ π6 α15 ρᾶ5 αὺθ ἰι ἃ5 465 ὈΪΘὴ5 6 ὈΓΟΡΓΘ, ΟΔΓ 5] 

ψοιι5 δηΐγοζ 6 ρῥδΊίδρε ῬοῸΓ 165 Ὀΐθη5 ΠΤ οΥίο]5. σοτη- 

ὈΪΘΏ Ρ]ὰ5 Υ ΘηίΓοΖ-νοῖ5 ΡΟῸΪ 165 Ὀ16Π5 ρόγ!5580]65 

[9] Τὰλ 6 ΓΟ. ΓΟΓΔ5 Ρᾶ5 18 ᾿281ὴ ἀθ ἀ65585 ἴ0ῃ ἢ]5 οἵ ία 

116; τηδὶβ ἀὸσ θὰ οηΐδηςο ἰὰ ἸΘῸΓ ΘΗ ΘΟΙρΏΘΓΙΔΒ 1 οΥαϊηίθ 

ἀ6 Ὠίοαυ. [10] Τὰ Ὧ6 σοτητϑη ἀ6Γ85 Ρ85 ἄύθο δίργαυγ ἃ ἰοῃ 

650] αν οὐ ἃ ἰὰ δεογνδηΐθ 41 πγοίἰθηί Ἰουγ θβρόσγδηςα ἀδΔῃ8 

16 πηότηα ὈὨΐδα απ ἰοὶ, ἀα ΡΘῸΓ 4᾽}15 Ω6 ρογάαρηί 1ὰ ογδίηίο 

ας Ὠίου, αἱ α5ἱ διι-ἀθ59Ὲ5 (65 'η5 οἱ ἀ6ς5 δυίγοβ; οδΥ 1] 

Π᾽ΔΡΡΘΟΙ]]6 ρᾶ5 βυϊνδηΐ 1ὰ αὐυδ|1ἰό ἀ6 18 ΡΟΥΘΟΠΏΘ, τηδ15 1] 

νίοηξ ἃ Ἑσοὺχ απ ᾿Θ5ργιΐ ἃ ρῥγόραγόβ. [11] Ῥοὺϊ γουϑ, 

ΘΘ 0] αν 5, γΟῸΒ 5616 ΒΟΌ͵ΩΙΒ ἃ νΟ5 56] ΠΘΌΓΒ ΟΟΙΏ Π16 ἃ 1Π6 

᾿τηᾶρο ἀ6 Ὀΐσα, ἄνος Γοβροςί οἱ ἄγνος γα πίθ. 

[12] Ηδἷ5 ἰουαΐαο ΠΥροογ θα οἱ ἰουΐ οο αὐΪ ἀόρ]αῖί δὰ 

ΘοΙρ ΘΟ; [19] Π6 πποίβ ρὰ5 46 οὐίό]65 « σοτητηδηδοιηθηΐίβ 

αι ϑοῖρηθυΓ, πλ815 ΟΌΒΘΟΓΥΘ » σοιχ 406 ἰὰ 8ἃ5 ΓΟςῸΒ « 58η5 

Γίθῃ δ]ουίοσ ηἰἱ γίθη γοί γα ῇοΓ ». [14] ΠδΔῃ5 1᾿΄4556 7 Ὀ]ό6, 

ΡΟΓΒΟΩδ8 ἰηνίίαγοί, 56 ἴῃ αυ]Ρὰ5 ϑβρί γί ἰηνθηϊί. [11] Κο5 
δυΐοηλ 5οῦνὶ 5076 611 ἀομλ] η]5 ναϑί 8 θϑίοΐα ἰδ α 8 [ἢ [ΟΥΤΩ86 ἀδοὶ 
οατῃ Ῥύαοτο εἴ ἰγολοσα. [12] Οἀδγὶβ οὔ πηθ πη) δεδοίδι πθῖ εἰ 
αυοᾶ ἄθδο ποῃ ρ]αοθῖ, ποῃ ἴδςοϊθβ. [13] Οαδβίοαϊ! εγρο, 8]1, αὰδ6 
δυάδι πδραὰδ Δρροῃθβ [1118 σοηίγαγία ἤθαὰα αἰπηϊη 65. [18] Νοη 
δοςράδ5 δὰ ογαίϊϊοῃμοτῃ στ σοηβοϊθηῖίὶα τ28]8. Ηδος εβί ν]ὰ ν͵ἱῖδϑ. 
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᾿ ᾿ 4 

τὰ παραπτώματά σου, καὶ οὐ προσελεύσῃ ἐπὶ προσευχήν 
ν ΝΡ -»" [ω ᾿ ᾿ « ὰν »- »Ὰ 

σου ἐν συνειδήσε' πονηρᾷ. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς. 
ς Ὶ -» ; .Ν! . ) ΒΞ ἢ 

Υ. Ἡ δὲ τοῦ θανάτου ὁδός ἐστιν αὕτη - πρῶτον πάντων 

πονηρά ἐστι καὶ κατάρας μεστή" « φόνοι, μοιχεῖαι », 

ἐπιθυμίαι, « πορνεῖαι, χλοπαΐ », εἰδωλολατρίαι, ὑἀαγεῖαι, 
. ἣν. ἀκ νι ΩΣ οΝδΝ φαρμαχίαι, ἁρπαγαί, « ψευοομαρτυρίαι » (Αττη., χν, 10); 

-Ο ὯΝ Ἦἣ “ ᾿ ἰ 

ὑποχοίσεις, διπλοχκαοδία, « δόλος, ὑπερηφανία, κακία », 
᾿ 

αὐθάδεια, «πλεονεξία», αἰσγοολογία. ζυλοτυπία, θοχσύτης, 
’ 3 ἊΝΝἮ “αὖ 

ὕψος, « ἀλαζονεία » (Ποηι., τ, 390-30), ἀφοβία - [2] διῶχτα. 
-Ὁ “-Ν ς -- -ἮἮὌ , 

ἀγαθῶν, μισοῦντες ἀλήθειαν, ἀγαπῶντες ψεῦδος, οὐ γινώσ- 
5 ’ " -- 

χοντες υἱσθὸν δικαιοσύνης, οὐ « χολλώμενοι ἀγαθῷ » 
 « -Θ ν] “-- 3 4 ὶ 

(Ποηι., χιι, 9) οὐδὲ κρίσει ὀιχαία, ἀγρυπνοῦντες οὐχ εἰς τὸ 
ς ἢ ἯΆΝΣ» 3 Ἁ τε ᾿ ". Ἁ 

ἀγαθόν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πονηρόν - ὧν μαχοὰν πραὕτης καὶ 
φ ! ὔ 2 ΠΣ ΝΌ 

ὑπομονή, « μάταια ἀγαπῶντες » (Ρς., τν, 3), « διώχοντες 
-ς ΓΝ ᾿] ᾿} “Ὁ “, 

ἀνταπόοομα » (ἸΒΑΪΕ, 1, 23), οὐχ ἐλεοῦντες πτωχόν, οὐ 
-᾿ὦ " 

πονοῦντες ἐπὶ χαταπονουμένῳ, οὐ γινώσχοντες τὸν ποιή- 
᾿) - 

σαντα αὐτούς, « φονεῖς τέχγων » (ϑαρ6856, Χιϊ, Ὁ), φθορεῖς 
" 

Ἃ ῃ 5 Ἁ ὟΝ 

πλάσματος θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον, χαταπο- 
- ᾿ Ώ! ἢ , ! 

γοῦντες τὸν θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων 
᾿ ᾿᾿ 

ἄνουοι χριταί, πανθαμάροτητοι - δυσθείητε, τέχνα, ἀπὸ 

τούτων ἁπάντων. 

ν΄, Μογί!β διυΐοσῃ νἱὰ οδϑί 1}}} σοῃίσγασίδ. Ῥσϊπχατη ποαυϑιῃ οἵ 
τ] ας [15 Ρ]6η8 : τηοϑομδίϊοηθθ, Ποχηϊοϊάϊδ, ἴδ]5α ἰθϑ!  ΟὨΪδ, 
Τοτγηϊσδίϊοηθβ, ἀρϑίἀθσια πλ8]8, τηϑρίςϑο, τηθαϊοδιηθηΐα ἰηΐαιδ, 
ατία, γϑῆδϑ6 ΞΌΡΟΘΓΘΊ ΙΟΠ65, γαρίηδο, δῇὲεοίαίζοηθβ, ἰαϑίϊα δ, 
τη ἴα, ρα] πίϊα, σὐρταϊῖα5, ἱπιρααϊὶςα Ἰοαπᾳε]δ, Ζο] 5, δυἀ δεΐδ, 
ΒΌΡΘΤΟΙα, δἰἰὰάο, νϑηϊΐα5. [2] (Πθῦτα : βοοοηἂθ τ81]}ὴ) ὭΟη 
Ἐπηδηΐ65., ρουβαα θηΐθβ ὈΟηΟ5, οὐΐο Βα απίοθϑβ νογϊϊδΐοθιῃ, δηϑδηΐθϑ 
ΤΩ ἀδοϊ ΠΣ, ΠΟ 5οϊθηΐοθα τρογοθάρχῃ νογὶ[δίϊ5, ΠΟ ΔρΡρ]οδηΐοβ 
586 ὈΟΏΪΒ5, ΠΟῚ Βαρθηΐθβ Ἰυἀϊοϊαγη δῖα, Ρογνὶ!]δηἴο5 ΠΟ ἰὴ 
ῬοΟΠΟ, 8364 ἴῃ Γ8]0, αυογατα ἸοηρῈ οϑί τηϑηβαροίαἀο οἱ βΌρογΪἃ 
Ρτγοχίτλϑ, ρογβθαυθηΐοβ ΓΟ αποσϑίογοθ, ΠΟῚ τη ϊβοσδηΐθβ Ρ8Όρο- 
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ἴὰ ἔδγδϑ ᾿᾿θδχοπγοϊορόβο 46 (65 ρέςμόβ οἱ ἰὰ π᾿ Ἶγαβ ρᾶ5 ἃ 1ἃ 

ΡΓΙῈΓΘ ἄνθος ὯΠ6 σοΠ ΒΟ Θης6 ΠΤ] ΔΈΌνΔἑΞΚΘ. 

ΤΕΩΙ ὁδί 16 σβοιηίη ἀδ6 ]8 νἱϑ. 

Ὗ. γοϊοϊ πλαϊηϊθηδηΐί 16 σπμοιηΐῃ ἀθ 1ὰ πχοτί. Ανδηί ἰοὰΐ 

1] οϑδί χτηϑιιναὶβ οἱ ρ] οἴῃ ἀθ χτηδ] ἀϊοίίοῃ : « τη θυΓίΓο5, 

δαυ ἰὸγοβ.», σοηγο 565, « Γογηϊςσαίζοης, νο]5,» Δο] ίτγ]ο, 

ΡΓαία 65 ΤΔΡΊ4.65, ΘΙ ΡΟΙΒΟΠ οΠπιθηΐβ, Γαρίη 65, « ΙΪὃΔῸΧ 

ἰόπη οἱ δρΘ65. », ΒΥροογ βίο, αἀπρ)]ϊοϊίό ἀπ σα ΌΓ, « Γι56, 

ΟΥΡΘΙ], 1Ώ84]|16ὁ6..», ΔΙΓΟρΡΆΠΟΘ, « δΥΆΓΪσΟ », οὐϑδοόηϊίό 

ἂς ἸΙδῆραρο, δ]ου βίο, ἰηβοίθηςθ, ἴδϑίθ, « ξογίδηϊζογίθ », 

αΌβθϑηςς ἀδ ἰουΐα ογαϊηΐθ. [2] Ῥογβόσα θΓ5 ἀθ65 ΠΟΙ, 65 

ἀὁ Ὀΐθη, δηηθηβ 46 ἰὰ νόγιἰό, δηγδίθυτθ ἀπ ΠΘΏΒΟΠΡΘ, 

4] ἱρῃμογοηΐ 18 Γόσοιῃ 6 η856 ἀ6 Ϊὰ σίϊςθ, « ᾳαϊ Ππ6. 5᾽ αἰία- 

σῃρηΐ ρᾶ5 δὶ ὈΪ6η.» ηἱ δὰ 7ι5ῖ6 Ἰυροιηθηΐ, ααὶϊ βοηΐ 6η 

ὄν}, Ποὴ Ρουγ 16 Ὀΐθη, τη815 ΡΟυΓ 16 [η4], αἱ δοηΐ Ἰοΐη 

ἀ6 1ὰ ἀουοθοΓ οἱ ἀ6 1ὰ ραίΐθηςθ, ααἱΐ « δἰτηθηΐ 18 νδηϊίό », 

4] « σουγοηΐ ἀρΓὸβ 18 Γόσοτη 6 η56 », ααὶ η᾽οηἰ Ρᾶ5 46 ρῥ1{16 

ΡΟΣ ἸῈ ρᾶῦνγε οἱ Ὧ6 856 τηρίίθρηΐ ροϊηΐ θῇ ρϑῖίηθ Ἂἀ685 

Πρό 5, αὰὶ πλόσοηηδίβϑοηΐ ΘΓ ΡΓΟΡΓΘ ογόδίθυγ, « πη ΘαΓ- 

{16 γ5 α᾽ρηΐδηΐβ.», οἱ τῃϑυγίγίοβ ΡΔῚ δυοχγίοιηθηΐ ἀ65 

σγόδίυγοϑ ἀθ Ὀΐϊσθι, ααἱ 56 αὐὀϊουτηρηί ἀ6 παρ οηΐ οἱ 

ΔοοδΌ]οηΐ 1695 οΟρρυϊπηόβ, δγοοδίβ 465 γσῆθς, οἵ 7665 

Ἰηίαυ!θ5 ἀθ5 ρδῦνγος, ρόσμουγβ ἀ6 ρᾶτὶ δὴ ρα! Ῥα]5- 

βίθζτνουβ, ὁ π|65 οηΐδηΐίβ, ὀΐγο ργόβογνόβ ἀθ ίοιιβ ςθ5 

ροηδ-Ἰὰ! 

ΓαΠΊ, ΠΟη ἀοϊδηίοβ ῥγοὸ ἀοϊοηΐθ, ΠΟ βϑοϊθηϊο5. ροη] ΓΟ ΠῚ ΒΌ ΠΏ, 
ΡΟΓοιηρίογοβ Β]Ιοσὰ δυοόσγατη, δρογίαδηϊΐοβ, ἀνογίθηϊοϑσ 56. 8 
Ἰ)ο 8 οροσίθα5, ἀδρτὶ πηθΐεβ5 δ ρογαηΐθμ, δἀνοσδίϊ οῃο5)} 5 ΟΓΌΆΤΙΩ 
ἀονι(8ηΐ65. ΑὈδί πο (6. ΕἸ], Ὁ ἰ5[15 οὐχηϊθα5. 

ῬΡΕΒΕΒ5 ΑΡοστοιτοῦεςβ, 1 1 



1ή ΒΟΘΤΆΙΝΕ ΠῈ5. ΑΡΟΤΕΕΒ ΝΙ, 1- }, 2 

ΥἹΙ. Ὅρα, « μὴ τίς σε πλανήσῃ » (Μάττη., Χχιν, 4) 

ἀπὸ ταύτης τῆς ὁδοῦ τῆς διδαχῆς, ἐπεὶ παρεχτὸς θεοῦ σε 

διδάσκει. [2] Εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγὸν 

τοῦ χυρίον, τέλειος ἔσῃ - εἰ δ᾽ οὐ δύνασαι, ὃ δύνγ, τοῦτο 

ποίει. [3] Περὶ δὲ τῆς βρώσεως, ὃ δύνασαι βάστασον. 
᾿ ν Δ πὴ δ΄» ’ ’ ! " 

ἀπὸ δὲ τοῦ εἰδωλοθύτου λίαν πρόσεχε λατρεία γάρ ἐστ! 

θεῶν νεχρῶν. 

ΥΠ,.. Περὶ ὃὲ τοῦ βαπτίσματος, οὕτω βαπτίσατε ταῦτα 

πάντα προειπόντες, « βαπτίσατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ 

τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος » (Μάττη., ΧΧΝΤΙ, 190) 
ἐν ὕδατι ζῶντι. [2] Ἑλν δὲ μὴ ἔγῃς ὕδωρ ζῶν, εἰς ἄλλο 

ὕδωρ βάπτισον εἰ δ᾽ οὐ δύνασαι ἐν ψυχρῷ, ἐν θεομῷ. 
[3] ᾽Εὰν δὲ ἀμφότερα μὴ ἔχῃς, ἔκχεον εἰς τὴν χεφαλὴν τρὶς 

ὕδωρ « εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος » 

(Ματτη., χχναι, 10). [4] Πρὸ δὲ τοῦ βαπτίσματος 
προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καὶ ὁ βαπτιζόμενος καὶ εἰ τινες 

ἄλλοι δύνανται - κελεύεις δὲ νηστεῦσαι τὸν βαπτιζόμενον 

πρὸ μιᾶς ἢ δύο. 

ΥὙΠΠ. « Αἱ δὲ νηστεῖαι ὑμῶν μὴ ἔστωσαν μετὰ τῶν 
φ - Φ ’ - 

υποχοιτῶν» (Μάττη., νι, 10) νηστευουσι γὰρ ἡευτερα 
: Ώ ! Ἁ , ᾿  Σ ἍιΑ ! Ἂ Α 

σαϑῥβάτων χαὶ πειπτῇ ὑμεις οἐ νηστευσατε τετράόα χαὶ 
! [Ἂ μι ς ς.- ; 

παρασχευὴν. [2] « Μηόε προσεύχεσθε ως οἱ υποχριταὶ » 
φ 4 ν ἍΝ ἣ 9 - 

(Ματτη., νι, ὅ), ἀλλ᾽ ὡς ἐχέλευσεν ὁ κύριος ἐν τῷ 
4 3 αχή [ἐ 

εὐαγγελίῳ αὐτου, « οὕτω προσεύχεσθε: 

ΝΊ. Εἰ νίάθ, ἢ6 αυ]δῖο δὸὸ μᾶς ἀοοσίτίηδ δνοςεῖ, οἴ 51] ΠΤ] ΠηῈ05, 
δχίγα αἰ βοὶρ δ ἀοςσοῦοτῖβ. [48] Ηδος ἴῃ σου] ηάο 5ἱ σοί] 16 
[δ οσῖ5, ῬΓΟΡΘ δυὶβ ννο ἄθο: αυοά 5 ποῃ ἴδοργὶβ, ἰοῆρο δϑῦὶβ ἃ 

“τι 



ΓῈ ΒΑΡΤΕΙ͂ΜΕ, ΠΕ ΨΕΌΝΕ ΕΤ ΤᾺ ΡΕΙΙΒΕ ιὃ 

ΥΙ. γε 1116 « ἃ ςα 486 η] πο ἰα ἀῤίουγηθ » 46 6 σῃϑυλ]η 

6 184 ὨοςίΓ[ 6, σΑΙΓ ς6] υἱ-Ἰὰ (᾿ΘηδοΙρ 6 Θἢ ἀθἤῃοῦβ ἀ6 Ὀΐθα, 

[2] 51 τὰ Ρουχ ρογίογ ἰοὰέ δαί ϊοῦ 16 ]οὰρ ἀπ Θερπηθαν, ἰὰ 

5685 ρδγίαδαϊί ; βίηοῃ, [δ]5 ἀτὶ Τ101Π5 ς6 αὰϊ Θϑί θη ἰοὴ ροὺυ- 

γοῖΓ. [3] Ουδηΐ ΔῈΧ 81} πθηΐ5, ΓΘ ηα5 50Γ ἰοἱ σ6 αὰ6 ἔπ ρου Γ- 

Γὰ5 ; Ιηδὶ5 δ ϑίϊθηβϑ-ίοὶ σομηρΙὀἰοηχοηΐ ἀ65 νη αθ5 οἤδογίοβ 

ΔῸΧ 14.0]65, ΠΑΓ ορβί Ἰὰ ὰη συ] α γοηαὰ ἃ 465 αἴστχ τηογίς 

(Ν᾽ ί68). 

ΥΙΙ. Ρουγ 16 ὈῬδρίόσησ, ἀοη 622-16 46 ἰὰ τηϑηϊὸγα 511]- 

γδηίΐία: δργὸβ δνοὶγ οηδοϊσηό ίουί ςα ααἱϊ ρΓόςσῤαα, « ὈδΔρίΐ5602 

δι. ἢοχ ἀὰ ῬότΓτα οἱ ἀπ ΕἾ]5 οἵ ἃ δαϊηΐ-Επργιί.», ἀΔπ5 ἀὸ 

᾿᾽6δὰ σουζδηίθ. [2] 5᾽1 ΗὟ ἃ ρ85 ἀ᾽δδ νἷνθ, αι! Ὅἢ Ὀδρίϊΐδο 

ἀδῃ5 τη6 διιίΓ6 θδι οἱ ἃ αὐΐδυίΐ α᾽δδὺ ἔγοϊάθ, ἀδη5 αἀἋ 1᾽6ΔῈ 

σςῇδιθ. [3] δὶ ἰὰ ἢ᾽85 (4556Ζ) πὶ ἀὁ 1 .η6 ηἱ ἀἋἀ6 ]᾽δευίτγο, 

γ6ΓΘ6 {ΓΟ0]5 ἴο]5 ἀ6 ᾿'δδὰ 501 16 ἰδίο « 8 ηοτὴ ἀὰ ΡὸΓδ οἱ 

ἀπ ΕἾ]5 οἰ ἀὰ δαϊπί- Εβργιί». [4] ΟἿ 16 θαρ(ἰ5δηΐ, 6 Ὀαρεἐϊδό 

οἱ ἀ᾽ διιῖγο5 ΡΘΥΒΟΠΠ65 αἱ 16 ΡΟυΓΓαϊοηΐ, Ἰεηθηΐ ἀνδηΐ 16 

ραρίδιηθ; ἀὰ τπηοΐη5 δὰ Ὀαρίϊδό οἵάοηηοσ 411}} Ἰοῦη6 ὰἢ 

7ουγ οὐ ἀδσὰχ δυραιανδηί. 

ΝΙ1Π. «Οὐδ νοβ 665 ἡ δίθηΐ ρᾶ5 116 ἢ Ππηότηα ἴθ 05 

αὺ6 οσοὺχ ἀ65 ΠΥροογίθβ»; 1|5 Ἰοὰποηΐ θη οἤδί 1 Ἰαπαϊ 

οἱ 16 1Ἰδουάϊ ; Ρουγΐ νοι5, ]ο 1 Π62Ζ 16 χτῃϑ ΟΥ̓ θαϊ οἱ 16 νοηαγρα!. 

[2] « Να ΡΓΪ6Ζ ρᾷ5 ΟΠ Ρο᾽115 ΠΟΙ 16 165 ΠγροοΓίίθα ", πηγαῖς 

4614 πηϑηϊὸγο 46 16 ΘΙ ΏΘΟΓ ἃ ΟΓἀοη δ ἀἄδΔη5 50η ὄνδη- 

6.116 : « ΡΓΙΘΟΣΖ αδἰηϑβὶ: 

νογιίδίο. [5] Ηδος οὐπγηΐα (1ὈὉ] 1π δ ηΐη1ο0 ΡΟΠΕ εἴ ἤθη ἀθοϊρίοσῖβ ἀθ 
5Ρ6 ἴι8, 564 Ρ6Γ ἤδος βΒδηςία σοτίδ 8 ῬΟγνθ 65 δὰ σοΟΓΟΠ 8. 

[60] ΡΟ ἀογηϊππη) “7265 ὰτ Ο(Ὠγιβίι τ τορηδηΐθῃι οἱ ἀοηλὶ Πδη 6 ΠῈ 
σα) ἄθο ραίΐτα εἰ ϑρὶ για βϑαηςίο ἴῃ ϑδδθοαϊα βαθου!ογα. Ατθῃ. 



10 ὈΟΟΤΕΆΙΝΕ ΡΕῈ5. ΑΡΟΤΠΕΒ ΥΠΙ,86}ΔΧ, ἃ 

Ι [ -"Ὕ Ρ 4 -Ὁ "3 -- 

Πατὲρ ὑμῶν ὁ ἐν τῷ ουράνῳ, 
ν ’ ΙΌνΡ ! Αγιασθήτω τὸ ὀνομά σου, 

᾿Ελθέτω ἡ βασιλεία σου, 
’ ’ 4 “ -ν 4 -ὠ 

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς " 

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σ ἥμερον, 
, 

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὴν ὀφειλὴν ἡμῶν, 
κω 9 » [4 “- 

Ὡς χαὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέ ταῖς ἡ μῶν, 
σ΄ - "] 

Καὶ μὴ εἰσενένχῃς ἡμᾶς εἰς πειρασυόν, 

᾿Αλλὰ ὁ ῥῦσα, ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ » (ΜΑΤΤΗ., ΥἹ, 

γ- 18)" 
δ’ “-- " -ῪῃὌ-Ἄ φ - “ 

Οτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
5 Ὁ 

αἰῶνας. 
“ - [ὦ [ 

[3}] Τρὶς τῆς τμέρας οὕτω προσεύγεσθε. 

«-ἐ ΐ- “σΣσψ " . 

ΙΧ. Περὶ οὲ τῆς ευγαριστίας, οὕτως ευγαριστήσατε" 

[2] Πρῶτον πεοὶ τοῦ ποτ ΠΣ (οἱ. [κὰ, χα, 17)᾿ 
" 

Εὐγάρυστο “μἷν σο,) πάτεῦ ἀπον ες 
- 

τ 3 ( -" ὍΝ 3 Τ᾿" δ. ΡΝ ]) 

Πς ἐγνώρισας νὰ ὁνὰ Ι͂σοὺυ τοῦ παιὸος σου " 
Ἁ Ὁ Α { Ἄγ 84 5.“ 

Σοὶ ἡ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 
εἰ ᾿Ν ὡ . 
[3] Περὶ δὲ τοῦ χλάσματος 

τὰ 
οἰστοὶ "μέν σοι, πάτεο ἡμῶν, 

τῖςς ζωῆς καὶ ἐγ στὼξ: 
“3 -- 

ἾΙς ἐγγώρισας ἑωῖν διὰ Ἴησου τοῦ παιδός σου" ϊΪ ἐἰ ὶ 

[ἐ -Οζ, 

Σοὶ ἡ, ὁόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Δ] “ Ὡς οἿ λον ΤΩΝ λ ἌΤΕΡ ΦΞῃΠ) 
[6] “Ὥσπερ ἣν τοῦτο τὸ χλάσιμα ο'εσχοοπισμένον ἐπάνω 

- 5 ἱ Α ᾿ 9 ! [᾿ 

των οῦξων χα, συναγβὲν ξγένετο ξν. 
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Νοίγε Ῥὸζσγο αυἱϊ 65 8 οἷ6], 

Οὐο ἴοη ΠΟΙᾺ 5011 βδδαηοίῆό, 

Ους ἴοῃ ΓΟΥ̓ΔΌΙΩΘ ΔΥΓΙΥΘ, 

Οὐ (ἃ νο]οηΐό 5οῖϊΐἱ αιίθ σὺ ἴᾶ ἰ6ΓΓα σογτη6 δὰ οἶσθ]. 

ὨοΏΠ6- ΠΟῸ5 δ} ουΓα Ϊ 16 ρδῖη πόσοϑϑδαί γα ἃ ποίγο 

οχιβδίθηςρ, 

Βοιηοίθ- ΠΟῸ5 ἡοίγο ἀοίία 

Οοϊηηθ ἢοὰ5 Γοπὶοίζοηϑ 81.551 1α Ἰθὰγ ἃ πο5 ἀὀρδὶ- 

ρα Γ5, 

Εἰ πα ποὺβ πα πι|ἰβ Ρρ85 θη ἰοη(δίϊοῃ, 

Μαὶς αὐὀ]ϊντο- ο 5 αι ΠηΔ] » ; 

ΟΔΙΓ ἃ ἰοἱ οδί 16 ρυυ θϑδηςα οἱ 18 ΡἼΟΙΓΟ ἀ8Δῃ8 165 

δἰὰς]οϑ ! 

[3] ῬΙΙΟΖ δ ἢ51 ἰγοΐὶβ [οἱἷβ ρδΓ 7ΟὉΓ. 

ΙΧ. Ουδηί ἃ ̓ οαςἢαγιϑίϊο, Γοηἀ62 ρος δἰ η5]. [2] θ᾽ δὺρογὰ 

ΡουΓ]6 ςΔ]]ςα : 

Νουδβ [6 Γϑπάοῃβ σγᾶςρ, ὃ ηοίγο Ῥόγα, 

ῬουΓ 18 σδϊηΐο νίρηῆθ ἀ6 ἢαν!α ἰοὴ βουυϊίθαγ, 

Οὐδ τὰ Που5 8ἃ5 αἰ ςοη δΊγΓ6 Ρ8Γ 65:15 0 βουυϊίθυγ. 

ΑἸΟΙΓΟ ἃ (οἱ ἀδΔη5 165 5ἰὸς]65! 

[3] αι ΐβ, ρΡουγ 16 ρδίΐῃ γοιηριῃ: 

Νουξβ ἰ6 Γβῃάοη8 ρΐᾶςορ, ὃ ηοίΓα Ῥὸγρ, 

ῬουΓ ἃ νΥἱο οἱ 16 βεῖθῃςθ 

Οὐσία ΠΟᾺ5 85 δὶ ςοηηδῖίΓ6 ΡΔΓ 655 ἴθ βουυ θυ. 

ΑἸοἵγο ἃ ἰο] ἀ8Δη5 165 5]1ὸς]θ8 ! 

[4] Οομλλο 6 ρϑίη γορα, δυίγοξοὶβ ἀϊσθόμπχὶ πό 50Γ 

165 τηοηΐδρῃοδ, ἃ ὀἰό γϑοι61}}} ΡΟΌΓ ἀδυθηϊγ ἈΠ 

568] ἰοπί, 
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Οὕτω συναχθήτω σου ἡ, ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων 

τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν " 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις διὰ Ἴγσοῦ 

Χριστοῦ εἰ: τοὺς αἰῶνας. 

[5] Μηδεὶς δὲ φαγέτω μυδὲ πιέτω ἀπὸ τῆς εὐχαριστίας 

ὑμῶν, ἀλλ᾽ οἱ βαπτισθέντες εἰς ὄνομα κυοίου - καὶ γὰρ περὶ 

τούτου εἴουχχεν ὁ κύριος" « Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς χυσί » 

(Μάττη., νὰ, 0). 

Χ, Μετὰ δὲ τὸ ἐμπλησθῆνα, οὕτως εὐχαριστήσατε" 

[2] Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἅγιε, 

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου, 

Οὐ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν, 

Καὶ ὑπὲρ τῆς γνώσεως καὶ πίστεως χαὶ ἀθανασίας, 

Ἥς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ παιδός σου" 

Σοὶ ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

[3] Σύ, δέσποτα παντοκράτορ, 

« ἔχτισας τὰ πάντα » (οἵ. ϑδαρδ886, τι, τῇ ; Εσασιμ., 

ΧΥΠΙ, τ; ΧΧΙν, ὃ ; ρπόξίοιδ, πι,. 0; Πόδν., 

ΠΙ|, ἡ ; Αροος.. τν, 11). ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, 

Τροφήν τε καὶ ποτὸν ἔδωκας τοῖς ἀνθρώποις εἰς ἀπό- 

λαυσιν, ἵνα σοι εὐγαριστήσωσιν, 

Ἡμῖν δὲ ἐχαρίσω πνευματιχὴν τροφὴν καὶ ποτὸν χαὶ 

ζωὴν αἰώνιον ὃ᾽τιὰ τοῦ παιδός σου. 

[4] Πρὸ πάντων εὐγαριστοῦμέν σοι, ὅτι δυνατὸς εἴ ’ 

Σοὶ ἡ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

[5] Μνήσθητι, κύριε, τῆς ἐχκλυ σίας σου τοῦ ῥύσασθαι 

αὐτὴν ἀπὸ παντὸς πονηροῦ, 

Καὶ τελειῶσα! αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ σου, 
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Ου᾽ Δ΄η81 ἰοη Ερ]56 βδοὶϊΐ γαβϑϑϑιῃ Ὁ]όθ 465 οχίγόμχἰόβ 

ἂς 1ὰ ἰθῦγα ἀ8η8 ἴοῃ ΓΟΥϑΌΣΩΘ, 

Οδζ ἃ ἰοἱ 651 18 ρ]οῖγ οἱ 1ὰ ρυΐβϑϑῃςθ ρδῦ Ψ6585- 

ΟΠ γτὶϑί ἀδη8 165 516 ς]65 ! 

[5] Θὰ 6 ΡΟΥΒΟ 6 Π6 Ι28ΔηρΡ6 οἱ η6 Ὀοΐνο 46 νοίγϑ θιιςἢδ- 

τὶ ϑίϊο, δἱ σα ηθδί 165 θαρἐἰϑόβ ἃὶἴὶ Ποῃὶ ἅι ϑορΠΘΌΓ, οΔΓ 

ο᾽οβδί ἃ ςα σ}]6[ 41 16 οί ρὭΘΕΌΓ ἃ αἰΐ : « Να ἀ0ΠηΠ62Ζ ρδ8 (6 

αυϊ 6ὁ5ΐ βαϊηΐ διχ ςἰθη8. » 

Χ. Αρσγὸβ νοῦβ ὄΐγα γαβϑαβϑίόβ, γθηᾶ 62 ργᾶςθ δ᾽ ῃη81]: 

[2] Νουϑ ἰ6 γθηάοῃϑβ ρίδᾶορ, « ὃ Ρόγο δαϊηί» 

᾿ΡΟῸΓ ἴοῃ βαἰπΐ ΠΟΠὶ 

Οὐυοσ ἰὰ 85 [αϊἰ ΠΑΌΙΓΟΥ ἀδη5 Πο5 σου Γ5, 

ῬουΓ 1ἃ σομ δίββϑδϑῃςοθ, 8 ἴοϊ οἱ 11 ποΓ [Δ } 6 

Οἷα ἰὰ Πο115 85 Γόνόϊ]ἐθ5 ρᾶγ Ψόβι5 ἰοῃ βϑογυ θαγ. 

ΑἸοἶτο ἃ ἰοἱ ἀΔη5 165 5] ς] 65] 

[3] Ο᾽ ὁϑὲ ἴοϊ, τηδίγο ἰουαϊ-ρ υἱδϑδαηί, 

Ουἱ 85 « οτέό Ἰ᾿ υηΐϊνοῦβ» ἃ 1᾿᾿ΠΟΠΏΘΟΥ ἀθ οη ὨΟΙΩ, 

Ουϊ ἃ5 ἀοῃηηό ΔῈΧ ΠοΟΙΏ1η65 ἰᾶ ΠΟΌΓΓΙ (Γ6 οἱ 14 Ὀοΐβ 50 ἢ 

6η ]ου 558ηςο ρΡΟυΓ α}}5 (6 τοπαρηΐ ργᾶςοϑ; 

Μαϊῖβ ἃ Ποῦ [ὰ 8ἃ5 ἀοῃηό 1Π6 ΠΟΌΓΓΙΌΓΟ οἱ αη ὈΤοα-. 

γαρο βρί γί] οἱ 18 νἱϑ ὀΐθγ 6116 ρδ  ἴοῃ ϑδουνϊζθυσ. 

[4] Ανδηΐί ἰουΐ, ποὰ5 ἴθ γθηάοηβ ργᾶὰςθϑ, ρᾶγοθ 416 

ἰὰ 65 Ριυιϊ5βϑδηΐ. 

ΑἸοΐΓο ἃ ἰοἱ ἀδη5 165 5] ο]65! 

[59] ϑουν!6η5-ἰοὶ, ϑοίρηθαγ, ἀο6 αὀϊνγοῦ ἴοη Ερ] 56 

ἀο ἰουΐ Π18], 

Εἰ ἀο 14 ΓοηάΓο ραγίαϊίο 485 (0 ΔΙΩΟΌΓ. 
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« Καὶ σύναξον αὐτὴν ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων » 

(Μαάττη., Χχχιν, 31), τὴν ἁγιασθεῖσαν, 

Εἰς τὴν σὴν βασιλείαν, ἣν ἡτοίμασας αὐτῇ" 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἢ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

[6] ᾿Ελθέτω χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσιος οὗτος. 

« Ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαυίδ » (Μάττη., ΧΧΙ, 9. 10). 

Εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέσθω" 

Εἴ τις οὐκ ἔστι, μετανοείτω᾽ 

« Μαρὰν ἀθά: » (1 (οκ., ΧΥῚ, 25) 
᾿Αμήν. 

»" Ὰ 9 ᾽ ᾽ πς [ 

φήταις ἐπιτρέπετε εὐχαριστεῖν, ὅσα θέλου- 

ΧΙ. Ὃς ἂν οὖν ἐλθὼν διδάξῃ ὑμᾶς ταῦτα πάντα τὰ 
- ἀ βωδὲ ὐβετος 2 μ Ὶ φ “Ν" 

προειρημένα, δέξασβε αὐτὸν - [2] ἐὰν δὲ αὐτὸς ὁ διδάσκων 
᾿ Ἀ) ὯΝ ᾿ : Α - Α 

στραφεὶς διθάσχῃ ἄλλην διδαχὴν εἰς τὸ καταλῦσαι, μὴ 

αὐτοῦ ἀχούσητε᾽' εἰς δὲ τὸ προσθεῖναι δικαιοσύνην καὶ 

γνῶσιν χυρίου, δέξασθε αὐτὸν ὡς κύριον. 

[3] Περὶ δὲ τῶν ἀποστόλων χαὶ προφητῶν, κατὰ τὸ 

δόγμα τοῦ εὐαγγελίου οὕτω ποιήσατε. [4] Πᾶς δὲ ἀπόσ- 
[4 - ΄- " 

τολος ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς δεχθήτω ὡς χύριος - [ὅ] οὐ 

μενεῖ δὲ εἰ μὴ ἡμέραν αἱαν ἐὰν δὲ ἡ χρεία, καὶ τὴν 

ἄλλην - τρεῖς δὲ ἐὰν μείνῃ, ψευδοπροφήτης ἐστίν. 
3 Ρ. ΡῈ Ν ς ἢ -  δν Π ’ 5 " 

[6] ᾿Εξερχόμενος δὲ ὁ ἀπόστολος μηδὲν λαμβανέτω εἰ μὴ 
Ὑ 6 Ζ Ύ Ε - ἑ 54 νι ᾿) ᾿  » ! ὃ 

ἄρτον, ἕως οὗ αὐυλισθῇ - ἐὰν δὲ ἀργύριον αἰτῇ, ψευδο- 

προφήτης ἐστί. 

[1] Καὶ πάντα προφήτην λαλοῦντα ἐν πνεύματι οὐ 

πειράσετε οὐνὲ διαχρινεῖτε “ « πᾶσα γὰρ ἁμαρτία ἀφεθή- 
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ἘΔΘΒΘΙΏ16-ἰα ἀ65 αὐδίγο νοϑηΐβ, οοίΐο Ερ]156 σδης- 

{18όο, 

Ὠδη5 ἰοη ΤΟΥ 16 416 {τ 11] ἃ5 ργέρατγό, 

ΟΔΓ ὰ (οὶ 65ἱ ἰὰ ρυϊβϑϑδηςθ οἵ ]8 ρ]οἷγο ἀ8ῃ85 165 

δἰός]65 ! 

[6] νΊΘΠη6 1ὰ ρσγᾶςθ οἵ αὰ6 (6 Ιη0η66 ρ85856! 

« Ηοδβδῃηηᾶ 8. θὰ ἀ6 Παν!ά! » 

51 συρίφυ Ἂη 65ἰ βαϊηΐ, ααι'Ὸ}} νυ] θηπο ! 

51 ἀπ οΘ]αα Ἄπ ἢ6 1᾿΄ 651 Ρρ85, 4α}} ἴαϑϑϑα ρόηϊΐζϑηῃςθ ! 

Μδζδη Αἰδδ, 

ΑἸΊΘΗ. 

[1] [,Α15562Ζ2 165 ὈΓορῃόξος. γθηαϊο ργᾶςσο δυίδηϊ αιι᾽}}5 

νουάτοηί. 

ΧΙ. 51 σποϊᾳα Ἂη νἱοηΐ ἃ νοις οἱ νουϑ Θηβοῖρ 6 ἰοιΐ ο6 

ααἱΐϊ νΙοηΐ ἀ’ ὀΐγα αἰΐ, γθοθνθζ-]ο ; [2] τηδὶβ. 51 16 ργόαϊοδίθῃγ 

1]-τπηότηθ, ὀϊδηΐ ρογυουί, Θηϑοῖρὴθ 1η6 δαυίγο ἀοςίΓ] 6, 

οἱ ἰγᾶνδ1}16 ἃ ἀόὀίγα γα, η6 ]᾽ ὀςοιίθΖ ρᾶ5; δηβοῖρηθ--1}, δὰ 

σοηΐγαϊσγο, ΡΟῸΥ δοςογοῖίγο 18 Ἰυϑίϊςο οἱ ἰὰ οοημηδίϑϑϑαηςς ἀμ 

ΘΘΙΡΏΘΟΥ, ΓΘΟΘΥ6Ζ-16 ΠΟΙ Π16 16 ΘΙ  ΏΘΌΓ. 

[9] Α 1᾽ όραγα 465 δρόίγϑϑβ οἱ 465 ριορῃόίζβϑ, 80Ρ15562Ζ 56] 0ὴ 

16 ργόσοορία ἀ4ἀθὸ 1 Ενδηρί!θ, ἀθ 14 τηδηϊόγο ϑυϊνδηίο: 

[4] Ουο ἰουΐ ἀρόίγο ἀυγίναηΐ σἢ6Ζ νοῦβ δοὶΐ γόςι σου 16 16 

ΘΟΙΡΏΘΟΓ ; [9] Π181]5 11 ἢ6 Γρϑίογα αα Ὧἢ 568] ἸουΓ, οὰ ἢ 

ἀδυχίδηγλθ θη οἀ5 ἀθ Ὀθβοΐῃ; 51] γϑϑίο {Γ015 ἸΟΌΓΘ, οθϑί ἢ 

ἕαυχ ργορδὸόϊζο, [60] ἃ 8οὴ ἀόραγί αι Ἰ᾿αροίγα ἢ6 γΓϑςοῖνα 

γίθηῃ, βίποῃ ἀμ ρϑίῃ ΡΟῸΓ ρρηοΥ πη ροἿίο; 51 ἀουδηαο ἀθ 

᾿᾽δγροηΐ, ς᾽ δ ὰὴ ἔδιχ ργορβδὸϊίζο. 

[7] γουβ η ὁργουνοιθζ οἱ π6 οὐ 6 γ6Ζ δασαη ργορῃῃὸΐξο 

αὶ ΡΔ4Γ]6 6 δϑρσϊί : σἂὺ « ἰουχΐ ρόςῃό 56 Γἃ Γθ15, ἢ 815 “6 
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ΑΥ̓͂ Ἂλ « Υ ἼΕ ὁ . " 

σεται, αὐτῇ, δὲ ἡ ἁμαρτία οὐχ ἀφεθήσεται» (ΜάΤΤΗ., ΧΗ, 
4 9 - - 9 

41). [8] Ου πᾶς δὲ ὁ λαλῶν ἐν πνεύματι προφήτης ἐστίν, 
5. 3 3 Ύ -»Ὕ" 

ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους χυρίου. ᾿Απὸ οὖν τῶν τρόπων 
0 ’ 6 ! μ“ω Ι » Α φ Ι Ἂ Α 

γνωσθήσεται ὁ ψευδοπροφήτης καὶ ὁ προφήτης. [9] Καὶ 
᾿ 3 

πᾶς προφη της ὁρίζων τράπεζαν ἐν πνεύματι, οὐ φάγεται ἀπ 
΄“-  ΣῚ 

αὐτῆς, εἰ δὲ μήγε ψευδοπροφήτης ἐστί. [10] Πᾶς δὲ 
Ι ΝΟ Ἁ 3 ΠΣ 4 ΑΔ ν-ΐ| . ν 

προφήτης διδάσχων τὴν ἀλήθειαν, εἰ ἃ ὁιόάσχει οὐ ποιεῖ, 
κη ἢ , ; 11 Πῶ- δὲ π ιν ᾿ " 
Ψευδοπροφήτης ἐστί. [11] Πᾶς δὲ προφήτης ὀεδοχιμασμένος, 
᾿) ! -» 9 Α δὶ « 
ἀληθινός, ποιῶν εἰς μυστήριον χοσμιχὸν ἐχχλησίας, μὴ 
-Ο ΄-ς »"» 9 - 4 

διδάσχων δὲ ποιεῖν, ὅσα αὐτὸς ποιεῖ, οὐ χριθήσεται ἐφ 

ὑμῶν - μετὰ θεοῦ γὰρ ἔγε. τὴν κρίσιν ὡσαύτως γὰρ 
9 , Α φ 3 “-»Ά " “ «“ Ἅ Ἃ » ν᾽ 

ἐποίησαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι προφῆται. [12] Ὃς ὁ᾽ ἂν εἴπῃ ἐν 
Ἃ 4 

ἘΠΕ ἐσεν δός μι ἀργύρια Ἢ, ἕτερά τινα, οὐκ ἀχούσεσθε 

αὐτοῦ - ἐὰν δὲ περὶ ἄλλων ὑ ὑστερούντων εἴπη, δοῦναι, (20: ὶς 

αὐτὸν χρινέτω. 

ΧΠΙ. Πᾶς δὲ « ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι. κυρίου » (ΜΑΤΤΗ., 

ΧΧΙ, 9; ᾿5., σχνῃ, 46; οἵ, παν, ν, 43), δεχθήτω: 
» ᾿ Π . 4 Π ’ Α Β Ω 

ἔπειτα δὲ δοχιμάσαντες αὐτὸν γνώσεσθε, σύνεσιν γὰρ ἕξετε 

δεξιὰν καὶ ἀριστεράν. [2] Εἰ μὲν παρόδιός ἐστιν ὁ ἐρχόμε- 

) 

τ 
κ᾿ 4 [4 - 

γος, βοηθεῖς ε αὐτῷ, ὅσον δύνασθε - οὐ μενεῖ δὲ δυὶ ὑμᾶς 

εἰ μὴ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἐὰν ζἡ ἀνάγκη. [3] Ε οἰ δὲ θέλει 
ΜΕΥ Α : Ν ἜΣ ὟΝ ἢ, ἷ Ἂ5 ! "ὦ » δι Ψ;! ῃ ὶ , 

πρὸς ὑμᾶς καθῆσθαι, τεχνίτης ὦν, ἐργαζέσθω καὶ φαγέτω. 

[4] Εἰ δὲ οὐκ ἔχει τέγντν, κατὰ τὴν σύνεσιν ὑμῶν προνοὴ- 

σατε, πῶς μὴ ἀογὸς μεῦ᾽ ὑμῶν ζήσεται Χριστιανός. [5] Εἰ 

δ᾽ οὐ θέλει οὕτω ποιεῖν, οιστέμπορός ἐστι" προσέχετε ὁ ἀπὸ 

τῶν τοιούτων. 

ΧΙΠΠ. Πᾶς δὲ προφήτης ἀληθινός, θέλων καθῆσθαι πρὸς 

ὑμᾶς, « ἄξιός ἐστι τῆς τροφῖῆς αὐτοῦ » (Μάττη., χ, τό; 
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ρΡόςό-]ὰ Π6 16 5θῖδ ρδᾶ5 ». [8] Τουίῖ Ποιηπηα αἱ ρ8Γ]6 6ἢ 

Θϑρυϊί π᾿ θ6βδί ρ85 ρζορβὸόϊίο, 815 ΒΟ ]θιηθηί 5᾽1} ἃ 165 ἔδςοῇβ 

ἀα νῖνγε ἀν δοῖβῇθυτγ. Ο᾽ οἱ ἄοης α᾽ ΔρΓὸδβ θὰ σοπα αἱία 4116 

ΙῸη ἀἰδίϊηρσιογα 16 ἔαιιχ ργορῃὸίΐα οἱ 16 υγαὶ ργορβόϊίο. 

[9] Αἰπϑὶ ἰοὰΐ ργορῃὸζα 4ᾳυὺϊ ογάοῃῃηθ 6ῃ δϑρυϊί 46 ἀγθϑβϑϑῦ 

1η6 (406, 5᾽ Δρϑδίϊθηΐ ἀ᾽ ἢ ΤΏ ΔΏΡ ΘΓ, ἃ τη οἷἢ5 α}}} π6 δοὶἐ υἢ 

ἴδαχ ργορπόίρ; [10] εἰ ἰοὰ ργορῃὸόζο 4] Θη 56. 6 1ὰ νόγ[ τό, 

τη8ὶ5 585 ἴδ γΓθ ο6 41}}] ΘΗ 5606, 65 τη ἔδιιχ ρΙΌΡΒόοϊΐο; 

[11] οἱ ἰοαΐ ργορῃὸΐο ὀργουνό, νόγ! ἀϊαιιθ, 4] ορόγα δῇ νὰ 

ἀὰ τηγϑπίογο ἰογγοβίγο ἀ6 } ̓ Ἐρ]156, 815 ααἱ π᾿ σίγα Ρ85 165 

δυίγο5 ἃ θχόσιυϊου 165 σῇο565 α}}}} [αἴΐ 1υ]-πηδηηγθ, Π6 ἀοἰΐ Ρᾶ5 

δίγο ]υρό ΡΔΓ νοτι5 : οδΓ ο᾽οϑοί Π1δα αὐ] ]6 Ἰρ 618, οἱ ἀ᾽41]]|6Ὸ Γ5 

165 ΔηςΙῚ6η8 ρΡγΓορῃόξοβ οηΐ Δ6Ὶ ἀδ6 χης (Νοέοσ5). [12] Ουἱ]- 

ζςοηαὰ6 νουβ αἰΐ Θὴ ϑϑρσϊί : ΟΠ Π6Ζ- 0] ἀ6 1᾽ἀΓροηΐ οὐ 

αὐθ]αυ δα ΐγο σἤοβο, νου5 η6 ᾿᾿ ἐσουζογοζ Ρρᾶ5; Π1815 5᾽1} ΡΓΙΘ 

απ ἀοηηθ ΡουΓ ἀ᾽ αυΐΓ65 Ἰηαϊροηΐθ, 46 η] ἢ6 ἰ6 )}υρ6. 

ΧΙ. Τουί Ὠοϊητὴθ « αυϊνίοηϊ δὶ ποῖ ἀυ ϑοίρῃουγ » 

ἀοἱ( ἐίγα δοςιι6 111} ; δηβυϊία ὄργουῦνθΖ-ϊα ΡΟῸΓ ]6 ἸυΡ6Γ, ΠΔΓ 

νου ἀθνοΖ αἰβοογηθῦ 16 ἀγοϊία οἱ 1]ὰ σϑποθο (Ν.οί68). [2] 5ὶ 

16 βουνοδι υθηὴὰ η6 ἴαϊΐ α16 Ρ85567, Β6ΟΟΏΓΘΖ-] 6 46 νοΐίγΓο 

ΓΑϊΘαΧ; τ8]15 1] ἢ6 ἀθ ΓΟΓα σῃθΖ γοῦβ 406 ἀσυχ οἷἱι ἰΓ015 

7οῦΓθ, 51 ο᾽οϑδί όοθβϑϑδίσο; [9] 511} ναί 5᾽ ἐϊδ ὉΠ1Γ σῇϑζ νουϑ, 

οἱ α}} δοϊΐί δύί: 58}, 4α}}} ἰγαν δὶ! !]θ οἵ ατι᾽}} 56 ΟΊ ΓΓΪ556; 

[4] πηδὶβ 5᾽11 πὰ ρᾶ5 46 τηό{ζίοσ, αὶ νοίγε ργπάθηςθ ἃνΐβα ἃ 

ὯΘ6 Ρᾶ5 Δ΄5560Γ ᾧἂη οσἢγό(ζίθη νἱνία οἱϑὶ ἢ ρᾶσγηὶ νοιβ. [5] 5} 

Π6 γϑυΐ ρᾶ5 ΔΡῚΓ δἰηϑβὶ, ο᾽δδί ἢ ἰγαδαυδηί ἀπ Οηγίϑί; 

σαΓάορζινοιιβ ἀ65 ρ6η5 ἀ6 ςρϑίίθ δοσίϑ. 

ΧΙΠΙ. Τοιῖΐί νσγὰὶ ρσορῃόζθ νου]Ἱδηΐ δ᾽ ὀΐδ Ὁ]Π1Γ ςσἢ6Ζ νουβ 

« τηόγ[6 584 πουγΓγιίυγα »; [2] ρΡαγοὶ Ποπχοηί 16 ἀοςσίθυγ νότ]- 



μ. ὈΟΟΤΕΆΙΝΕ ΕΘ. ΑΡΟΤΒΕΒ ΧΙ, -ΧΥ, 2 

Οὗ 1 Οον., ιχ, 7- τ΄). [2] Ὡσαύτως διδάσκαλος ἀληθινός 
ὃς [4 -- - “ “ἡ᾽᾽ 

ἐστιν ἄξιος καὶ αὐτὸς ὥσπερ « ὁ ἐργάτης τὴς τροφῆς αὐτοῦ » 

(Μάττη., χὶ 10)" [3] Πᾶσαν οὖν ἀπαρχὴν γεννημάτων 

ληνοῦ καὶ ἅλωνος. βοῶν τε καὶ προβάτων λαβὼν δώσεις τὴν 
ν᾽ ᾿ ν ! ᾿ ᾿ γ ς} -" 
ἀπαρχὴν τοῖς προφήταις αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἀρχιερεῖς 
“᾿. 1ν δι ιν» ΕΞ ὙΨῃᾳ0ὌΙ ΟΝ ἜΜΕΝ 
ὑμῶν. [4] ᾽Εὰν δὲ μὴ ἔχητε προφήτην, δότε τοῖς πτωχοῖς. 

ΕῚ “- ᾿) -ςἨ 

[5] ᾿Εὰν σιτίαν ποιῇς, τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς κατὰ τὴν 
5 4 τ ἰ , ΄ » Ἃ ω ᾿ ὔ 

ἐντολὴν. [0] “ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἡ ἐλαίου ἀνοίξας, 

τὴν ἀπαρχὴν λαβὼν δὸς τοῖς προφήταις " [1] ἀογυρίον δὲ χὴν ἃ υῦς τοὺς ΤΟΟΥ τᾶς δγυΐ 
χο νὰ Ἁ ᾿ ᾿ ᾿ ν ᾿ [ 

καὶ ἱματισμοῦ καὶ παντὸς χτήματος λαβὼν τὴν ἀπαρχὴν ὡς 
ν ΄- Ὶ - 

ἄν σοι δόξῃ, δὸς κατὰ τὴν ἐντολήν. 

ΧΙΥ. Κατὰ κυριαχὴν ὁὲ κυρίου συναχθέντες κλάσατε 

ἄοτον καὶ εὐγαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τὰ πα- 

οαπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ἡ.[[2] Πᾶς ραπτώματα ὑμῶν, ὅπως οἁ ἡ μῶν ἡ. : 
-ς » - φ ἣ “ -- 

οὲ ἔχων τὴν ἀμφιβολίαν μετὰ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ μὴ 
“ ιι ᾿ ἰ 

᾿ Ρ παρ [οἱ ᾿ 4 -»ἦ Ἂς - ΑΙ Α -᾿, ς 

συνελθέτω ὑμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα μὴ χοινωθῇ ἡ 

θυσία ὑμῶν (οἵ. Ματτη., ν, “3, ἡ ; χν, 11-20). [3] Αὕτη 

γάρ ἐστιν ἡ ῥηθεῖσα ὑπὸ χυρίου " « ᾽Εν παντὶ τόπῳ καὶ χρόνῳ 
} [ ᾿ Α , ᾿ ’ προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν " ὅτι βασιλεὺς μέγας εἰμί, 

’ » " -- Ε 

λέγει κύριος, καὶ τὸ ὄνομά μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι » 

(ΜΑΠΆΘΗΙΕ, 1, τι, τη). 

΄ τ - ᾿] , ἢ 

ΧΥ. Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισχόπους καὶ ὀιαχόνόυς 
, “τἉἍ -- - "3 

ἀξίους τοῦ κυρίου, ἀἄνόρας πραεῖς καὶ ἀφριλαργύρους χαὶ 
᾿) - «. »;"; φ Ὁ -- 

ἀληθεῖς καὶ δεδοχιμασμένους " ὑυῖν γὰρ λειτουργοῦσι καὶ 
5 , - -- 

αὐτοὶ τὴν λειτουργίαν τῶν προφητῶν καὶ διδασχάλων. 
Ὁ ΜῚ Ὑ Η Ἔ ῬΑ "" ΩΣ ἤιΣ 5. Α ἄπ ᾿ [ 

[2] Μὴ οὖν ὑπερίοητε αὐτούς " αὐτοὶ γάρ εἰσιν οἱ τετιμῦ)- 
ς “»ΣαΖΨ “-᾽ “- ο-ς 

μένοι ὑμῶν μετὰ τῶν προφητῶν καὶ διδασχάλων. 



᾿» 

ΓΑ ΠΙΑΌΝΙΟΝ ὈΟΜΙΝΙΘΑΙΕ, 1Ὲ5 νου Εβ 2Ὁ 

[4016 856 1] διιϑϑὶ, σου η16 (Ἃ1 ΟΌΥΓΙΟΥ, 58 ΠΟΌΣΓΙ ΓΟ ». 

[3] Τὰ ργϑοηάγαβ ἀοηῆς, ἀὰ ρῥγδβϑοὶγ οἱ 46 1᾿ αἷγθ, 465 θα αἵβ 
οἱ ἀθς5 ὈΓΘΌΪΚ, 165 ργόχηϊςσθοϑ. ἀὁ ἴουβ 165 ργοάἀπυϊίβ, τὰ 165 

ἀομΘΓΔ5 Δὺχ Ρῥγορῃόΐξοβ, σα 115 δοηΐ νοβ ρυδησαϑ-  γόίγοβ ; 

[4] οἱ δἱ νοὺῦβ ὩἾΔΥ6Ζ ρᾶ5 46 ριορῃὸϊζο, γοῦβ ἀοῇΠ 6 Γ62Ζ δι Χ 

Ρᾶυνυγοϑ [5] 5: τὰ ἴαϊ5 4 Ρδίῃ, ργόϊὀνα 165 ργόχηϊςϑϑε οἱ 

ἀοΏ Π6-165 5610 16 σοτῃπιδηάοχηθηί. [0] 6. πηότηθ, .5ἱ {ὰ 

ΟΟΥΓΟ5 ὍὯΠῸ ΔΙΏΡΒΟΓΟ ἀ6 νἱῇ οἷι α᾽ 8116, ργόϊόνθϑ-θη 165 

ΡΓόχηϊοθς οἱ ἀοΠη6-]65 διὶχ ργορῃάίζοβ. [7] δ ἰοὴ διρϑηΐ, 

ΒῸΓ (65 νϑίθοῃγχθηΐβ, 5} ἰοαΐθ ϑδογίθ ἀ6 γΓ]Ο 6556, ργόϊὰνρ 

165 ργόγηϊςθϑ, βϑίοῃ ἰοῇ δρργέόοσϊδίίζοῃ, οἵ ἀοῃ 1 6-165 56] 0 

16 σοτητηδηαοιηθηί. 

ΧΙΝ. Ἀόιυηϊσϑοζονοιβ 16 ἸΟᾺΣ ἀοημίη]οαὶ αὶ 5οΙΡΏΘΙΕΓ, 

ΓΟΙΏΡΘΟΖ ἰ6 ῥϑίη οἱ σγϑηᾶοζ ρᾶσθβ, δργὸββ δυοὶγ αδρογὰα 

σοηΐοσδϑό νοβ ρέοσοῃός, δἥηῃ αὰ6 νυοίΐίγε ϑδδογϊῆςβ δβδοὶΐ ρᾳγ. 

[2] δ] αὶ ααἱ 8 ὰη αἰ όγοηα ἄνθος 50 ΠΟΙ ΡΔΡΏΟΩ Ὧ6 ἀοϊί 

Ρ885 56 )οϊηάϊξα ἃ νοι δνδηΐ ἀθ β᾽ ἐγ γόσοῃςη]ό, ἀθ6 ΡΘῈΓ 

ἀο ρῥΓοΐδηθι. νοΐ βϑδουϊῆςθ, [39] σΑΓ γοϊοὶ σα αυ᾽ὰ ἀϊί ]6 

ΘΞΘΙΡΏΘΕΟΓ : « Οὐ η ἰοπί ᾿ἶδα οἱ θη ἰοαΐ ἰθτρ8, ΟἹ τη ὉΗ͂ΓΟ 

ἊῺ 5δοῦϊῆοο ΡΌΓ ; σδΥ 76 515 1ὰΠ σ ΊΎδηα σοὶ, α11]16 ΘΙ ΏΘΏΓ, 

οἱ 0 ΠΟΠῚ Θδϑί δάψλ ! γα Ὁ]6 Ρδ  Ϊ 165 δ (]0η5 ». 

ΧΥ. Αἰηδβὶ ἄἀοηῃς, 6156 Ζ- νοι 5 ἀθ5 ὀγδαπθδ οἱ ἀθς αδοῦος 

αἱρηθϑα ἀὰ ΘΟ ΏΘΌΓ, ἀ65 ΒΟΙΏΙη65 ἀουχ, αἀόδ᾽ηἰόγοοϑόδ, 

νότΙαΐαυθς οἱ ὀργουνόβ ; οδὺ 115 γϑιρ ἰϑϑοηΐ οὰχ δαϑϑὶ, 

ΡΓὸβς ἀ6 νοι, 16 τἸηϊηϊϑίογο ἀ65 ργορῃῤδίοβ οἱ ἀθ5 ἀοςσίθ ΓΒ, 

[2] Ποπὸ 6 165 πηόργϊ562Ζ ρᾶ5 ; οδι 115 ϑδοηΐ 105 ΠΟΙ; Π65 

Βομπογόβ α᾽ θηίσγο γουβ, ἄνθος 165 ργορβῃὸϊζος οἱ 165 ἀοοίουγϑ. 
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[3] ᾿Ελέγχετε δὲ ἀλλήλους μὴ ἐν ὀργῇ, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήντ;, 

ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ (οἷ. Μάττη., ν, 22-26; ΧΥΤΙ, 
ιῦ-90) καὶ παντὶ ἀστοχοῦντι κατὰ τοῦ ἑτέρου μυδεὶς 

λαλείτω μηδὲ παρ᾽ ὑμῶν ἀχουέτω, ἕως οὗ μετανοήσῃ. 

[4] Τὰς δὲ εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἐλεημοσύνας καὶ πάσας 

τὰς πράξεις οὕτω ποιήσατε, ὡς ἔχετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 

τοῦ χυρίου ἡμῶν (οἴ. ΜΑτΤΗ., νττν πὴ]. 

ΧΥΙ. « Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν οἱ λύχνο: 

ὑμῶν μὴ ΞΕΦΟΥ ἘΩδ αν χαὶ αἱ ὀσφύες ὑμῶν μὴ ἐχλυέσο- 

δε ὐδαν: ἀλλὰ γίνεσθε ἕτοιμοι " οὐ γὰρ οἴδατε τὴν ὥραν, ἐν ὦ 

ὁ χύριος ἡμῶν ἔργεται » ΟΥ ννς, ΧΧΙΨΝ, ἠσ, ἠλ: ἔῪὐα, ΧΙΙ, 

50). [2] Πυχνῶς δὲ συγαχϑησεσίε φητοῦντες τὰ ἀνήκοντα 

ταῖς 1 γυχαῖς ὑμῶν 09 ἡ: ὧφ ρελήσει ὑμᾶς ὁ πᾶς χρόνος 

τῆς πίστεω: ὑμῶν, ἐὰν ἡ ἐν τῷ ἐσχάτῳ καιρῷ τελειω- 

θῆτε. [3] Ἐν γὰρ ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ΠῚ ΑΕΒ 

οἱ ψευδοπροοῖνται. καὶ οἱ φθορεῖς, καὶ στραφήσοντα, τὰ 

ἘΟ 5 τ ̓ ὐ χω: (οἴ. Μάαττη., νη, τ), καὶ ἡ͵ ἀγάπη 

στραφήσετα. εἰς αἷσος (ΒΓ 665 νογβοίβ 3 οἵ ἤ, 
οἵ. Μάττη., Χχιν, τὸ, 11)" [4 ] αὐξανούσης γὰρ τῆς 

ἀνομίας μον ϑθύσιν ἀλλήλους χαὶ διώξουσι καὶ παραδώ- 

σουσι, καὶ τότε φανήσεται ὁ χοσμοπλανὴς ὡς υἱὸς ἡ τὴν οὐ καὶ 

ποιήσει « Ἀν χαὶ πέρατα » (Μάττη., χχιν, σή; 

οἵ. 1 ΤΙοβ88., πὶ, 9; Ἅροο., ΧΠΙ, 3, 19), χαὶ ἢ γῆ 

παραδοθήσεται ε εῖρας αὐτοῦ, καὶ ποιήσει ἀθέμιτα, ἃ 

οὐφέποτε γον ἐς αἰῶνος. [5] Τότε ἥξει ἡ κτίσις τῶν 

ἀνθρώπων εἰς τὴν πύρωσιν τῆς δοκιμασίας, « καὶ σκανδα- 

λισθήσονται πολλοὶ » (ΜΑΥΤΗ., Χχχιν, 10) καὶ ἀπολοῦνται, 

« οἱ ὁὲ ὑπομείναντες » ἐν τῇ πίστει αὐτῶν « σωθήσονται » 

(ἴλττη., χ, 25; ΧΧΙΥν, 19) ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ χαταθέματος. 
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[3] ΒΘΡι σηθΘΖνοῦβ 165 15 165 δυίΐίγοϑθ, ΠΟ ἅύθς ςοΪὸΓρ, 

ἴη 815 ρῥδοϊδαμποιηθηΐ, σομλὴθ γοι5 ἴθ ἴθη62 αἀ6 1 ἔνδη- 

5.116 ; οἵ δἱ ὅἂἢ δΒοιηπηρ Οἤἴδθηβθ 50ὴ ῥγοςβδίῃ, 46 ρεῦ- 

ΒΟΩΏΏΘ Π6 ΟΘΟΠΥΘΙΒΟ ἅγος ἰυ], 4᾽}} η᾽δηἴθηάθ ἅῃ τηοί 

Ὧ6 Ρογβοῇηθ δϑδηΐ 40}}} αἱΐ [αἷϊί ρόηϊίθηςβ. [4] ῬΟῸΓ νο5 

ὈΓΪόγοΘ, νοβ δυπιόηθϑ οἱ ἰουΐος γοβ δοίϊοηϑβ, ἴδὶίθβ- 65 

ΠΟΠΊΓΩ6 ΥΟῚ15 16 ἰΓΟΌΨνΟΓΘΖ πηᾶγαυό ἀδη85 ᾿Ενδηρῖ] 6 ἄς Ποίγο 

ΘΟΘΙΡΏΘΌΓ. 

ΧΥΙ. « γοῖ1162Ζ.» 51 γοίγο νὶο ; η6 1815562 ηἱ « 5᾽ ζα ηᾶΓα 

ΥΟΒ ἰδρ65 » Ηἰἱ 56 ἀδίθηάΓγο « 18 σοἰηΐαΓ6 ἀ6 νοϑ γϑίηβ » ; 

Τδὶβ « 50Υ62 ρΓγόϊβ σαι νοῦ 5 ἸρΏΟΓΟΖ Ὥρυτγο οὗ ποίγο 

ΘΟΙΡΏΘΟΙ νἱοηάγα ». [2] Α55οι Ὀ]6Ζ-νοιια ἐγέαποιητηθηΐ 

ΡΟῸΌΓ ΓΘΟΒΟΙΟΠΟΥΓ ο6 αυἱ ἰπίόγοσϑθο νῸβ ἂπηθ5, σἂ τουί 16 

ἰθγὴρ8 ἀ6 νοίγε [οἱ ἢ6 νοῖβ βϑύνυϊγα ἀ6 γἴθη, δὶ δι ἀθγη]οῦ 

τηοιηθηΐ νοῦ5 π᾿ ΐος. ἀνθ ρῥδγίαϊίβ. [3] Οδὺ διιχ ἀού- 

ΠἰΘΓΒ ]Ογ5. ΟἿ ΥΟΥΓα 56 τ] 110]16Γ 165 ἔδαχ ργορβὸζοβ οἱ 

Ι65 σογγαρίθαγβ, [65 ὈΓΘΌΪΘ 56 σἤδηροΙ 6 ἸΟὰρ5 οἱ ᾿᾿διηουϊ 

ἢ ἢ81Πη6. [4] Ανος 165 ργοργὸβ ἀὁ 1 ]ηϊχαῖίό, 165 ὨΟΙῺ ΠΊ65 

56 Βαϊγοηΐ, 586 ρουγδαϊνγοηΐ, 56. {γδῃϊγοηΐ 165 ἂπ5 165 

ααίΓΘ5; οἱ δΊΙουβ ραγαϊΐίγα 1.6 ϑόαποϊζοιι. ἀϊ ποηάςφ, 56 

ἀοηηδηΐ ΡΟ ΕἸ5 ἀθὸ ίοδα ; 1 [οἵ « ἀο5 βἰβῇθα οἵ 

ἀδ5 ῥγοαϊροβ », ἰἴ6 [6 ΥΓ6 δ6γὰ ᾿ἰνγόο ρηΐτο 565. Τ81η85, οἱ 1] 

ςοιμτηοίία ἀθ5 Ἰηϊαυϊός (6116. αἃ}} ηση {αΐ δΔιη δ 15 

σοπγ ἷς ἀθρὰ]5 16 σοτῃηθηςσθιηθηΐ 605 5ἰόο]οδ, 

(8] ΑἸοῦβ ἰοὰιία σγόδίυγο μα πδῖηθ δηίγογα ἀδη5 ἰ6 ἴσα ἀὁ 

Ἰ ὄργοανθ : « ὈθδΌσΟΙΡ 856 βοδηδα]  βογοηΐί » οἵ ρόγγοηΐ ; 

« ΤΙηδὶ5 Οουὺχ αὉ] δυγοηί ρογδβόνόγό » ἀ8Δῃ5 ἰσῸΓ ἴοἱϊ « βδογοπί 

Βα νό5 » ρᾷγ δ] αΪ-]ὰ πόθ ααἱ αὐγὰ ὀζό πη οΟὈ]οΐ 46 τηδ]ό- 
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τὰ σημεῖον « φωνῆς σάλπιγγος» (Μάττη., χχιν, ὅ1: 

Οἵ 1 Οον., χν, ὅ2: 1 ΤΠ688., τν, 10), καὶ τὸ τρίτον 
᾿) 7 - ᾿ ’ -Φ- 3, 3 [᾿ Ἵ ’ 

ἀνάστασις νεχοῶν [1] οὐ πάντων δέ, ἀλλ᾽ ὡς ἐρρέθη" 
7 ἰα [Ὰ ’ Α Π δι ει 4 - 

« Ἥξει. ὁ χύριος καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ΄ αὐτου » (ΔΑαηα- 

Χχιν, ὅ0; ΧΧΥῚ, θη). 
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αἸςίΊοη. [6] ΑἸΟΥΘ « Δρρδγαϊίγοηϊ 165 5065 » α6]8ὰ νόγιἰὁ: 

ῬΓΘΙΆΪΘΙ 5ῖρηθ, 165 οἴσὰχ οὐνογίβ ; ἀθιιχἰὸ πο δίρῃθ, ἰὼ 50ῃ 

ἀο 4 ἰγοιηροίίε ; ἰΓοϊβϑ᾽ ὁπ σρῆθ, 1ἃ γόβιυγγθοίοη ἀθ5 

τηογίϑ ; [7 πο ἀ6 ἰουδ, 1] οϑδί νγαὶ, 815, 56] 0 4}} ἃ ὀ(ό 

αἰ : «16 ΒοιΙρηθυγ νἱθηάϊα οἱ του 165 δαϊηΐβ ανος ]αὶ ». 

[8] ΑἸοῦ5 16 ηοηδ6 « γϑυγᾶ » 16 ΒΡ ὭΘΌΓ « νϑηδηΐ 50 165 

πόρος αἀα ο16] ». 

ῬῈΒΕ9 Αροϑθτοόοιοῦεϑ, 1 2 



ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΙΠΣΤΌΛΗ 

3 3 “ 

Ι. Χαίρετε, υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ 
᾿] Π] ἐξ μροαν 3 43 -ὖ 

ἀγαπήσαντος ἑμᾶς, ἐν εἰοήνγ,. 
ΜΝ) Α ’ -- πώ “ 

[2] Μεγάλων μὲν ὄντων χαὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ 
φ - ἢ ᾿ φ ’ Α . ΄ Α 

"χαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπὲρ τι και χαθῇ ὑπερβολὴν 

“" ῶλ) τὶ (ἢ 
4» - ἤ Α 4 [ » 

ρευφραννομαν ἐπι, τοῖς μαχαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν 

νεύμασιν " οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν 

( ." 9 

Ι , Α “ ’ " ὔζὈ.»"» 

λήφατε. [3] Διὸ καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων 
» 6 [ » . ς- ὁ 9 ᾿ ᾿Ξ: 

σωθῆναι, ὅτι ἀληθῶς βλέπω ἐν ὑμῖν ἐκχεχυμένον ἀπὸ τοῦ 

πλουσίου τῆς πηγῆς κυρίου πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς (οἵ. ΤΙίΐ., 

πι, ὕ, 6). Οὕτω με ἐξέπληξεν ἐπὶ ὑμῶν ἡ ἐμοὶ ἐπιποθύτε, 
»} " ἊΨ ἰ νυ - Α ὯἋΝ 

ὄψις ὑμῶν. [ἅ] Πεπεισμένος οὖν τοῦτο καὶ συνειδὼς 
4 “- [ε " φ - ’ Α " [κε 9 ᾿ 

ἐμαυτῷ, ὅτ, ἐν ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι, ὅτι ἐμοὶ 

συνώδευσεν ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης χύριος, καὶ πάντως ἀναγχά- 

ζομαι κἀγὼ εἰς τοῦτο, ἀγαπᾶν ὑμᾶς ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου, 

ὅτι μεγάλη͵ πίστις καὶ ἀγάπη ἐγχατοιχεῖ ἐν ὑμῖν « ἐπ᾽ 
-Ὁ᾽ ᾿ - χγγο 

ἐλπίδ' ζωῆς» αὐτοῦ (Τί ., 1,2; πι, 7). [9] Λογ'σάμεγος 
Ύ - 6 ἽκΑ ἢ ΠῚ Ρ - ΄᾿Ὥ 

οὖν τοῦτο, ὅτι ἐὰν μελήσῃ μο,. περὶ ὑμῶν τοῦ μέρος τ 
-» - Ἵ Ε] 3 [εἰ » Ρ 

μεταδοῦνα' ἀφ᾽ οὗ ἐλαβον, ὅτι ἔσται μοι τοιούτοις πνεύ- 

μασιν ὑπηρετήσαντι εἰς μισθόν, ἐσπούδασα χατὰ μικρὸν 

ὑμῖν πέμπειν, ἵνα μετὰ τῆς πίστεως ὑμῶν τελείαν ἔχτ,τε 

τὴν γνῶσιν. 

[60] Τρία οὖν δόγματά ἐστιν χυρίου " 
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Ι, ϑαϊαΐ ἀδῃ5 18 ρϑῖχ, ἃ γουβ 815 οἱ 1165, )ἂὰ ποιὰ ἀπ 

ΒΟΙΡΏΘΟΣ αἋὉ] ΠΟ.15 ἃ δἰ πηόβ. 

[2] ἀγδη 685 οἱ βρ θη 68 βοηΐ 165 γοϊοηίέβ ἀὰ ΘΘΙΡΏΘΟΓ 

ἃ γοΐγθ ἐραγά. Αὐ551 6 τὴ γά]ου! β Ρ]ὰ5 αὰ6 ἀ6 ἰουία δυΐγο 

σΠο86 οἱ δὰ ἀο]ὰ ἀα ἰοαΐο τηοϑυγα ἀ6 νοίγο νἱθ βρι Γ 6116, 

ὈΙΘἤδαγοαβο οἵ ΠΠπϑίγο, ἰδηΐ οδέ Ὀθη ᾿τπηρ]δηΐόο 1ὰ ρσσὰςθ 

αι ἀο 5Βρ᾽γΓΐα6] απ νοὰβ ἀν6Ζ γόςυ. [3] Εἰ 76 τηὸ [ἐ]ϊοϊΐα 

ΘηΓΟΓΟ ἀανδηΐασο ἀΔῃ5 165 ΡΟΪΓ 4 δέγο βαυνό, αυδηᾶ 6 νοΐβ 

ΘΟ γόγιἰ6 “62 νοι ᾿᾿θβρυιί αὐἱ 5᾽ δὲ ἀάγογβθό σὺ νοι ἀ6 

Ι᾿Δροηάδηςθ ἀ6 1ὰ βδουγοθ ἀπ ΘοΙ σΏΘΟΌΓ, ἔγαρρό αυ6 6 5815 

α᾽ Δἀτηϊταίίοη ἃ γοίγο νὰ 6 51] δγαθιησηθηΐ βου δϊίόο. [4] ΒΊΘ ἢ 

αα᾽αγδηΐ αἀό]ὰ σοηνοῦϑδό ῥδύτὶ νοι5, } δὶ 18 ρϑυϑιιϑΊ ῃ, 

ΙΒ τ.6 σοηβοΐίθηςθ ἀθ σαν Γ ΘΠΟΟΥΘ ὈΘΔΌΓΟΙΌΡ 46 “0568, 

ΑΓ ]6 ΘΟΙΘΏΘΟΓΙ τ᾽ ἃ ἰ6ηῈ ΠΟΙ ΡΔΡΪ6 ἀδη5 16 σμϑιηΐη α6 18 

αδίζιςο; οἱ 6 ἴὴὩ6 56η8 ἀοης τηοὶ 8.55] ἰουί ἃ [αἰ σοηἰγαϊηΐ 

ἀθ νουδβ δ Γ Ρ] 5 4116 Τη8 Υἱθ, ρᾶγοθ σα .η6 οΊ͵ΊδΔηα6 ἴοὶ 

οἵ ὅπ ριδηάο οβαγίίὁ ἀθιηθυγοηΐ δὴ γοῖιβ [οηἀ6685 50Γ 1 ̓65- 

Ρόγδῃςθ ἀδ 58 νἱθ. [59] Αὐδϑὶ 1} δὶ γόπΠέσῃϊ ἃ 16 γόέσοϊῃρϑθῃϑβθ 

αὺ6 Γ᾽ δυγαὶ α᾽ανοῖγ δϑϑίϑίό 465 ἃπη65 (61165 416 165 υδέγοβ, 

δὶ 16 ΡγΥ͂ϑῆαβ δοίΐῃ 46 νου β ἴαϊγε ρασγί 46 οθ αὰδ 7᾽δἱὶ γος, οἵ 

} οηγοργοηάβ ἀ6 νου 5 ὄσγῖγα ὈΓϊὀνοιηθηΐ δῇῃ αα᾽ᾶνος 8 

ἴοϊ νοι! ΔΥ62Ζ ὯΠ6 ζοῃηδίβϑδησο ραγίδϊίο. 

[6] [1,65 τηᾶχίτηθϑ ἀὰ ϑοὶρ ΘΓ δοηΐ δὰ ΠΟΙΏΌΓΟ ἀθ {τοὶβ : 
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« Ζωῆς ἐλπὶς » (Τί(., τ, 41 π|, 7), ἀρχὴ καὶ τέλος 

πίστεως ἡμῶν, 

Καὶ δικαιοσύνη κρίσεως ἀρχὴ καί τέλος, 

᾿Αγάπη εὐφροσύνης χαὶ ἀγαλλιάσεως ἔργων δ'καιο- 

σύνης μαρτυρία. 

[7] Ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης ὁιὰ τῶν προφητῶν 
Ρ Ἁ " “- Α μησὶ ’ 

τὰ παρεληλυθότα χαὶ τὰ ἐνεστῶτα, καὶ τῶν μελλόντων 
Ἀν ») ᾿ [ἐ - ; 

δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως (οἵ. {υ8τ., 1 ΑρΡοἱ., χα, 9-τὸ ; 
; Υ ἃ ᾿ “ωὺ ! δ ἢ Α 
πὴ. Ὧν τὰ καθ᾽ ἕχαστα βλέποντες ἐνεργούμενα, χαθὼς 

ἐλάλ ὀφείλ λουσιώπς ὶ ὑψηλότε ἐλάλησεν, ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προ- 

σάγειν τῷ φόβῳ αὐτοῦ. [8] ᾿Εγὼ δὲ οὐχ ὡς διδάσκαλος, 
ἀλλ᾽ ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὑποὸείξω ὀλίγα, δι᾿ ὧν ἐν τοῖς 

παροῦσιν εὐφρανθήσεσθε. 

ΠΠ.- Ἣ μερῶν οὖν οὐσῶν πονηρῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐνεργοῦν- 

τὸς ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν. ὀφείλομεν ἑαυτοῖς προσέχοντες 
, - κι -. ἣ δ τ μ 
ἐχζητεῖν τὰ δικαιώματα χυρίου. [2] Τῆς οὖν πίστεως 
ς Ἂν ) ΑὉᾳ ᾿ ᾿ Ω , νι γῃ τ ΩΝ ᾿ Ε κῶς ἘᾺ 
ἡμῶν εἰσὶν βοηθοὶ φόβος καὶ ὑπομονή, τ δὲ συμμαχοῦντα 
« -ν ’ Α [4 

ἡμῖν μαχροθυμία καὶ ἐγχράτεια - [9] τούτων οὖν μενόντων 

τὰ πρὸς κύριον ἁγνῶς, συνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία, 

σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις (οἵ. ατεμ. Ατξχ., ϑέγοηι., 

π, 6, 81). 

[4] Πεφανέρωχεν γὰρ ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν, 

ὅτι οὔτε θυσιῶν οὔτε ὁλοκαυτωμάτων οὔτε προσφορῶν 

χρήζει, λέγων ὁτὲ μέν’ 

[5] « Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν ; λέγει κύριος. 

Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων, 
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Ι᾿οϑρέγδηςο ἀ6 Ϊἃ νὶϑ, ςσοσητηθηςοιηθηί οἱ ἢη ἀθ ῃοίγο 

ἴοϊ ; 

[, ἸαϑΈςο, σοτητηοηςοτησηΐ οἱ ἤη ἀὰ ᾿προπηοηΐ ; 

ΙΡΔΙΔΟῸΓ δριϑϑαηΐ ἀδη5 8 1016 δὲ ἀδῃ8 1᾽Δ]] ἐρ 6556, 

αἰἰοϑίδίοη ἀς6 ]ὰ 1ι5{1ς6. 

[171,6 Μαϊίγο, θη εδοί, ρᾶγ 165 ρσχγορβμῃὸζθ, ἤοιι5 ἃ γόνό]ό 

165 σῇΏοβϑϑ ρϑϑϑδόθϑβ οἱ ργόβϑοηΐϑ οἵ πΠου5 ἃ ἀοῃῃό 1 δυδηΐί- 

δοῦϊ ἀδς σβοβοϑ ἔαίαγοβ. γογδηΐ ἀοης ς61165-Οἰ 5 ΔΟΟΟΙΏΡ]ΙΓ 

βισςοϑϑιγοιηθηΐ, 5610 41} 165 ἃ ργόαϊίος, βοβ ΔυΟ 5 ἰδ 

ἄδνοιγ ἀθ ποὺ ΔΥ̓ΔἤΓΟΓ ΡΔΓΌΠ6 νἷο Ρ]05 ρσόπόγουθε οἰ ρ]υ5 

ὀϊονόθ ἀδῃ5 1ὰ οσαϊηΐο ἀθ Ὠίου. [8] Ῥουγ πηοὶΐ, ς6 π᾿ ὁδί μᾶς 

σΟΙΏΙΏ6. ἀοςίθροτΓ, ο᾽ 65 σΟΠΠ}6 1 ἊΠ α᾽ ΘΓ νου 5 416 ]6 νοῦ 5 

οΥΓΙΓαὶ φυθ]α 65 6 η115 ΘΠ 56 Ι Ρ ΠοΙη6 ηΐ5 οἀρδῦ]65 ἀθ νοῦ 

Γό]ου!γ ἀδῃ5 165 εἰγοοῃδίδηςθς ργόβθηϊΐθϑβ, 

1. Ρυΐὶβ ἀοῃς 406 165 005 δοηΐ τηϑυγναὶβ εἴ ατο [᾿δοίϊ 

ΘΠΠΘΙῖ ροβϑὸάα 18 Ρυ 558 ης6, ΠΟῸ5 ἀον 5 ὀΐγο δἰίθηεἔς ἃ 

ΠΟΙΏ5-ΤΠ ὁΠ65 οἱ ΓΟΟΠΟΓΟΠΟΙ 50] ΠΘυ 5οιηθηΐ 165 γοϊοηΐόβ ἀὰ 

ΘοΙρΏΘΏΓ. [2] ΟΥ ΠοίγΓο οἱ ἃ ΡΟΌΓ δ1᾽άδε 14 Ἵσταϊηΐο οἵ [ἃ 

Ῥδίίθηςο: Π05 8165 σοηΐ 1ὰ Ἰοῃ β δη1τηἶ{ό οἱ 16 πηδὶίγ]56 ἀἋ 

ΠΟΙ 5-Τη 6 1η65. [3] (65 νογίας ἀοτηουγοηί- 6116 5 584η5 δἰ(οϊηΐο 

ἀονδηΐ Ὀῖθα, 61165 ς᾽ δΔεςοιηρασηῃθηΐ ουθυβοιηθηΐ ἀκ ]ὰ 

ϑᾶροϑβθο, ἀ6 186 σοι ργόμοη5Ίο, ἀθ |ὰ 5ςῖθηςθ, ἀδ Ϊᾶ ς08- 

ΠΡ ΥΕΌΣ ιγο Ἢ 

[4] Π] ποτι5 ἃ ογ6]] πηοηΐ ανϑός ρᾶγίουβ 165 ργορδόϊος 

ΟἹ τὰ Ὀοϑοΐῃ πὶ ἀθ βϑδογίῆςοθς, ηἱ ἀ᾽ Ποϊοςδτιϑίθς, Ὡ1 ἀ΄ οἵ- 

Γγϑῃάθ5. ἢ] ἀϊ| ἀδης υη ὁἐπάγοϊϊ : 

[56] « Οὐδ τη ἸπηροΓίο ἰὰ πη] {πά46 ἀ6 νος βϑοτιῆςεβ αἷΐ 

Ἴ6 δεῖρῃθτΓ. 

46 σὺ]ϊς ταϑϑοαϑὶὦ ἀθς5 ῃο]οσδιυσῖθϑ ; 
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Καὶ στέαρ ἀρνῶν 

Καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι, 

Οὐδ᾽ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. 
Τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; 

Πατεῖν μου τὴν αὐλὴν οὐ προσθήσεσθε. 

᾿Εὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον " 

Θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν. 

Τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα οὐχ ἀνέχομα! » 

(ΙΒΑῚΕ, 1, 11- 3). 

[6] Ταῦτα οὖν κατήργησεν, ἵνα ὁ καινὸς νόμος τοῦ κυρίου τήργησεν, ς γόμος 2 
ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ, ἄγευ ζυγοῦ ἀνάγχης ὦν, μὴ ἀνθρωπο- 

Ν Α ἢ Ὧι ’ Α ᾿ , 
ποίητον ἔχῃ τὴν προσφοράν. [1] Λέγει δὲ πάλιν πρὸς αὐτούς 

« Νὴ ἐγὼ ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν 

᾿Εχπορευομένοις ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 

Προσενέγκαι μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ; 

[8] ᾿Αλλ᾽ ἢ τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς (Τέέμ., νι, 
42-29}" 

“ -ς ε« κ᾿ - ἢ ᾿ ἂν .) ς » 
Εχαστος ὑμῶν χατὰ τοῦ πλησίον ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτοῦ 

χαχίαν μὴ μνησιχαχκείτω, καὶ ὄρχον ψευδῆ μὴ 

ἀγαπᾶτε ν (ἤλαηλβ., ΨἼΙ, 17). 
[9] Αἰσθάνεσθαι οὖν ὀφείλομεν, μὴ ὄντες ἀσύνετοι, τὴν 

γνώμην τῆς ἀγάυσυγης τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι ἡμῖν λέγει, 

θέλων ἡμᾶς μὴ ὁμοίως ΕἜ ΤΕ τ ἐχείνοις ζητεῖν, πῶς 
᾿ ᾿] -- ς -» Ύ ὠ λέ 

προσάγωμεν αὐτῷ. [10] Ἢμῖν οὖν οὕτως λέγει" 
« θυσία τῷ κυρίῳ καρδία συντετριμμένη (δαιϊμηα ι,, 

19; Πόρ. 11), 

᾿Οσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ 
-οὠ ς Ω 

Καρδία δοξάζουσα τὸν πεπλαχότα αὐτήν » (Ααΐ. 1η- 

σΟὨηι)[. 
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6 6 νϑὺχ Πὶ ἀ6 ἃ ργαῖβϑθ ἀδος ἀρῶθραυχ, 

ΝῚ ἀὰ 58ῃρ 465 ἰδυγοαυχ οἱ ἀθς Ὀους5, 

Ῥὰδ5 τηδηηδ αυδη ἃ νΟτ 5 σοι ρα γα 5562 ἀδνδηΐ τηοὶ. 

Ουΐ ἀοης ἃ γΓόο]ατηό οος ἀοῃϑβ, ἀ6 γὸβ [δ] η 5 

Νδᾳ ἴου]θ2Ζ Ρ]05 ΤΟ ρδυΥνΐ5. 

Θ᾽ νοῦϑ τ᾿ ΟΗΓοΖ ἀ46]4 ΠΟῸΓ ἀθ6 [ἈΥΪΏ6, ο᾽δοί οἢ γνϑΐη. 

ΓΡΘΏΟΘῺ5 Πλ᾿6ϑί 6 ΠΟΥΓΘΌΓ. 

“6 η6 ΞΌΡΡοΓίδβ ρᾶ5 νοβ ηόομηόῃϊθ5 οἱ γοβ δ Ὀδίϑβ. » 

[6] Π] ἃ ἀοης ἀργορό ἰουΐ ςθ]ὰ δῆηῃ 46 14 Ἰοὶ ποῦνθ]]6 

αὁ Νοίγε δοίρῃηρθυσγ Ψό55-ΟἩγὶβδί, ἀχοηρίο ἀὰ ουρ᾽ ἀ6 ᾿ᾶ 

πόσοβϑιίό, ἢ αἰΐ ρᾶ5 ὑππὸ ογαπαθ αἂἱϊ 5οὶΐ ἰαϊίο ῥρδῦ 165 

Βογ,πη68. [7] ΠΊΟυτ ἀἰϊΐ δφῆςοσγο : 

« Ἐβί-ςα ἄοης 4116 } , δὶ ργδϑογιΐί ἃ νοβ ρόγϑϑ 

Α ἸΙϑὺγ βογίΐϊς α Ἐργρίβ 

ἢ τὴ ὈΗ͂ΓΙΓ ἀ65 Βοϊοςδιυκίος οἱ ἀ65 βδογιῆσθϑ' 

[8] Να Ἰδυγ ἰ-]6 ρᾶς ργϑϑβογὶί ρ] αἱἰόί ςδςεὶ : 

Ουθ σβδουῃ α6 νοι η6 τηῤάϊΐα ροϊηί 6 500 ζΟΘῸΓ 

ἀδ γτὴ8] οοῃίγα 50ῃ ῬΎοςαϊΐῃη οΐ ἢ δ΄ πη62Ζ ροϊηΐ 

16 ἔδιιχ βογιηθηί. » 

[9] δὲ ποὺς Π6 ΒοϊΏ 65 ρᾶ5 αἀόρουγνι5 αἸΠ16] ΠΡ ΘΏςΘ, 

ΠουὺΒ ἀδθνοῦβ ζοπΊΡΓΘαΓ6 16 ἀδθϑϑοίη ἀρ Ὀοηίὸ ἀθ πηοίΓρ 

Ρὸὲγο : 511 ποὺ ῬΆγ16, ο᾽δϑδί αὐ} ναί αἴ 58η5 ΠΟᾺ5 

ἔξ αῦογ σοϊῃτηθ σοΧ-ἰὰ (165 Ψ 15) ΠΟῸ5 ΠΠΘΓΟΒΙΟΠΒ 16 ΤΙ ΟΥ̓́ΔΗ 

ἀ6 ουϑβ ΔΡΡΓΟςδοΓ ἀ6 ]α]. Γ10] Α πΠομ5 1] ΡᾶΓ]16 ἀοῆς δἰηϑὶ : 

« [6 ϑδοῦβοθ ροὺγ ἰ6 δοῖρῃθαγ, οθϑὲ ἢ σΟΘῸΓ ὈΓΙ56, 

1.6 ραγίατῃ 46 Ὀο ηΘ6 ΟὐΘῺΓ ΡΟῸΓ 16 οί ρ ὭΘΟΓ, 

Ο᾽Ἶδϑί ὯΠ σοὺγ 41] ρΡΊοΓΙἢα σς61ὰ] ᾳαὶ 18 [ἀςοηηό. ἡ 
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3 “ ΎὝ ᾿] ἢ ς-πἵ ’ Α περί ᾿ 

Ἀχριβεύεσθαι οὖν ὀφείλομεν, ἀδελφοί, περὶ τῆς σωτηρίας 
φ - Ω [ἐ -- ᾿) 

ἡμῶν, ἵνα μὴ ὁ πονηρὸς παρείσουσιν πλάνης ποιήσας ἐν 
φ ν 3 -»-Ο φ - ᾿ »-“ »-ὉὋὉ- φ -Ὁ 

ἡμῖν ἐχκσφενδονή στ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ζωΐς ἡμῶν. 

ΞΣ . 
Π|. Λέγει οὖν πάλιν περὶ τούτων πρὸς αὐτούς " 

« ἱνατί μοι νηστεύετε, λέγε". χύριος, 

Ὡς σήμερον ἀχουσθῆῆνα' ἐν ἜΡΑΌΥ τὴν φωνὴν ὑμῶν: 

Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξ εξάμην, λέγει χύριος, 

Οὐχ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ, 
 ῳῷ) ἋἊ φ - 

[2] Οὐδ᾽ ἂν κάμψητε ὡς κρίκον τὸν τράχηλον ὑμῶν 

Καὶ σάκκον ἐνδύσησθε καὶ σποοὸν ὑποστρώσηχε, 
“0 [ἐ ἀ ὔ - ’ “. 

Οὐδ᾽ οὕτως καλέσετε νηστείαν ὀεχτήν » (ΙΒΑΪΕῈ, ΠΥΤΙ, 

η-5). 
" { - . ἰ 

[3] Πρὸς ἡμᾶς δὲ λέγει" 

2 Α 6 ᾿ [ς ᾿ , “Ὁ δι δ 4 }Ὲ λέ 

« Ἰόοὺ αὐτῇ ἡ νηστεία, ἣν ἐγὼ ἐξε εξάμηνν, ἐγε! 

χύριος " 
’ ! ’ -,ν ὟΝ ’ 

ΛΑυς πάντα συνόεσμον ἀοιχίας, 

Διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, 

᾿Απόστελλε τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει 

Καὶ πᾶσαν ἄδιχον συγγραφὴν ὁνάσπα. 

Διάθουπτε πεινῶσιν τὸν ἄοτον σου, 
΄ ᾿᾽ »ν) 

Καὶ γυμνὸν ἐὰν ἴδῃς περίβαλε ν 
᾽ » 4 

Ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκον σου, 
΄ Α, ϑ»βῤὩἂδϑῇὰᾶ δ τς Ι 

Κα' εὰν κῶς ταπεῖνον, 
᾿] γ΄ ; ! "3 Π 

Ουγ ὑπερόφψη, αὐτόν, 
κι Α - 5 , -» ᾿ ἣ 

Ουοε ἀπὸ τῶν οἰχείων του σπερματος σου. 
“ ἱ , "» ᾿ - 

[4] Τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς σου, 
ἥδ Α Ὶ [ ͵ ὔ Ν ᾿ 5᾿ 3 :} “ 

Καὶ τὰ υλατιὰ σου ταεως ἀνατελει, 
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Νοι5 ἀδθνοῇβ ἄἀοηῃς, Ιη65 ἔγόγοϑ, ἀΟΟΠΠΘΥ ἊΠ 5010 Ι1η1- 

ἰ(ἰοὰχ ἃ ηοίΓα βαϊαΐ, ἀθ ροὰγ αὰθ 16 Μδ]ὴ ἢ Ἰηδἰππθ ἔατί!- 

γοιηθηΐ 1 ΟΥΓΘΌΓ 6 ΠΟᾺῸΒ οἵ σοι 06. η6 [τῸΠ46 6 

ΠΟῸ5 ἰδῆς [Ο]η αἋ6 ηοίΓα Υἱ6 (αι 58]1). 

Π1. ΠΠΙϑαγ αἰ ὀρδ]οτηθηΐ ἃ οα βυ]οῖ: 

« δΔη5 486] ἀδοβϑίη [ομοΖ-νοῦϑβ, αἰ 16 Βοισ μουν, 

1)6 [6116 βδογίαε αὰθ ἀ6 γοίγε νυοἱὶχ δυ)ουγά᾽ πὶ ᾿ οη 

[η᾿ δηἰθηα απ 465 οΟΓἰ5 ἢ 

(δ η᾽6ϑί ρᾶβ ὕυη οὰηθ ἀ6 ςοἰίο βοτίθ 416 6 τη ἐΐα]5 

[ςΒοϊδὶ, ἀϊξὲ 16 ϑοϊρηρυγ. 

ΝῚ ἂπ Βοιητη6 4] ΔΡ81556 50η ἃῃη6. 

[2] Ουδηᾶ νοιι5 ΓΟΟΟΌΓΌΘΓΙ6Ζ 16 σου σΟΙΤΏ6 ἈΠ ΔΏΠηΘ6Δα, 

Οὐυδηά νουβ γανόι 62 ἀἢ δᾶς οἱ ἐϊζθηαγὶθζ ὰη ᾿ἰί 

[46 σοηάγο, 

Ν᾿ ΔΡΡΘ]6Ζ ρᾶ5 ΘἤςΟΓΘ ς6 Ἰαη6 αἢ 16 ἀπηθ ἀρτόό.» 

[3] Ουδηΐ ἃ ποᾳξ, 1] ηουβ αἰ : 

« γοϊς!]6]6 η6 40. 6 6 5.15 Πῃοἶδὶ, ἀ1{]6 δαϊρῃηρυγ: 

Πέϊζδομεο ἰουίθ5 165 ομδῖη65 πη] 5ί68, 

Πόϊαϊβ 165 πγ81}165 ἀθ5 ςοηΐγαίβ ᾿τηροβόβ ρδῦ νἱο- 

Ἀρδηνγοῖΐο Ἰἰ0το5 165 ορργὶ μ)όβ [1δῆςθ6, 

Εἰ ἀόςσῃΐϊγα ἰοὰαέα σοηυθηίοη 1η1486. 

Ὀϊσίγι θα ἰοη ρδίη ἃ σοοὺχ αὰὺὰϊ οἠΐ ἴδ᾽ ΠΏ, 

ΗΔ01}16 οοὺχ αὔθ {ὰ νοὶβ ἢ. 

Οοηάαα 5 ἀδη5 ἰδ τΙηδίβοῃ οουκ αὐἱ δοηΐ 58η5 ἰοἰί. 

Θὲ ἴὰ νοὶβ ἈΠ ΠΙ]ϑόγα Ὁ]6 6 16 Γγορᾷσγαάθ ρ85 ἀ6 ἴοῃ 

[ηδυΐ, 

Εἰ πο ἀόΐζουΓῃθ ρᾶ5 165 γϑὺχ 465 ρᾶγϑηΐβ ἀ6 ἰδ Γᾶςδ. 

[4] ΑἸοῦβ5 ἰᾶ Ἰυμηϊὸγα 781}}}γἃ ργόσοσθ ΔΌΓΟΥΘ, 

Αὐπδι οί [65 νγδίομηθηΐς γοϑρ] ηἀϊγοηί, 



928 ΕΡΙΤΒΕ ΠΕ ΒΑΒΝΑΒΕ Π|,ὅπν, ἅ 

{ Α » ; ος ’ 

Καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου ἢ διχαιοσύνη, 
Ἁ ι ἌΧΕ -- ῃ - λ - 

Καὶ ἡ ὁοξα τοῦ ὕξου περιστελεῖ σε. 
Ω ! μ ’ - ,. φῃφ ῃε:ὶ Ὲ " ’ 

[59] Τότε βοήσεις, καὶ ὁ θεὸς ἐπαχούσεταί σου, 

Ἔτι λαλοῦντός σου ἐρεῖ " ̓Ιδοὺ πάρειμι " 
5 Α 3 ὰχ 9 Α ΝΕ ᾿ μυ 

Εὰν ἀφέ Ὡς ἀπὸ σου σύνόεσμον 

Καὶ χειροτονίαν 

Καὶ ῥῆμα γογγυσμου, 
“ἕο -» 3 ) 4 - 

Καὶ ὁῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον σου ἐκ ψυχῆς σου 
᾿] δ. 

Καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐλεήσῃς » (ΙΒαῖξ, τὐσντπ, 

θ-10). 
4 “-“ο Ὑ ἊΝ Π 

[0] Εἰς τοῦτο οὐν, ἀδελφοί, 
φ 9 9 ’ ᾽ [ ’ [4᾿ { ’ 4 

ὡς ἐν ἀχεραιοσύνῃ πιστεύσει ὁ λαός, ὃν ἡτοίμασεν ἐν 

ὥῶ. μαχρόθυμος προβλέψας, 

- ᾿) »-ὔΡὗ-7) 4 -- 

τῷ ἡγαπημένῳ αὐτοῦ, προεφανέρωσεν ἡμῖν περὶ πάντων, 
Ω Α ᾿ φ 3 -.» 

ἵνα μὴ προσρησσώμεθα ὡς ἐπήλυτοι τῷ ἐκείνων νόμῳ. 

Δ Ύ ἐ - Α “- " ! 9 Ἁ " ΕῚ 

ΙΝ. Δεῖ οὖν γμᾶς περὶ τῶν ἐνεστώτων ἐπιπολὺ ἐρευνῶν- 
ΣΝ μα νι ! ς - Ύ 

τας ἐχζηγτεῖν τὰ δυνάμενα ἡ μᾶς σώζειν. Φύγωμεν οὖν τελείως 
νι] Α ᾿ - " τω 5 ’ 7 ᾿ς 

ἀπὸ πάντων τῶν ἔογων τῆς ἀνομίας, μήποτε καταλάβῃ 
“ ᾿ ὩΣ μὰ Ἄς 3 Ὡς Α . Ἁ ! ᾿Ξ ἰριρεὶ 

ἡμᾶς τὰ ἔργα τῆς ἀνομίας" χαὶ μισήσωμεν τὴν πλάνην τοῦ 
-Ἢ - [ἡ }) }) -“ 

γῦν καιροῦ, ἵνα εἰς τὺν μέλλοντα ἀγαπηθῶμεν. [2] Μὴ 
βυδην κῶν 4 Ι ψ "Ν “, » τ μον - ᾿ ) ἀξ) ! δῶμεν τῇ ἑαυτῶν ψυχῇ ἄνεσιν, ὥστε ἔχειν αὐτὴν ἐξουσίαν 

[4 “- Ά -“ο φ 

μετὰ ἁμαοτωλῶν καὶ πονηρῶν συντρέχειν, αήποτε ὁμοιω- 
»οΞ“μἷΜἮ ᾿) - - ν 

θῶμεν αὐτοῖς. [3] Τὸ τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν, περὶ οὗ 

γέγραπται, ὡς ᾿Ενὼν λέγει (οἵ. ΠΈνοση, υχχχιχ, θι-θή: 
3 » " Α 6 ΄-ἦ, ἰ ᾿ ΠῚ 

ΧΟ, 17). Εἰς τοῦτο γὰρ ὁ δεσπότης συντέτμηχκεν τοὺς 
Ν Ἁ Α ς ᾿ ΑΙ ’ ςο ᾿ " - 

καιροὺς καὶ τὰς ἡμέρας, ἵνα ταχύνῃ ὁ ἡγαπημένος αὐτοῦ 
ΟΝ ᾿ Φ«ἘΈ Λ , Ὁ 6! Ν Ὶ ζ 

καὶ ἐπὶ τὴν χληρονομίαν ἥξῃ. [4] Λέγει δέ οὕτως καὶ ὁ 
Ὁ ᾿) -« ΟΣ 

προφήτης" « Βασιλεῖαι ὀέχα ἐπὶ τῆς γῆς βασιλεύσουσιν, 
,» δ 

χαὶ ἐξαναστήσεται ὄπισθεν υἱχρὸς βασιλεύς, ὃς ταπεινώσει 



ΓΕ ΟΒΑΝΌ 5ΟΑΝΌΑΙΕ 429 

[,μἃ υδέϊςο τη ϑύοΏοΓὰ ἀονδηί ἰοΐ, 

Εἰ 8 ρ]οῖγα ἀθ Ὠίϑθυ {θην ΓΟ ΠθΓᾶ. 

[9] Αἰοῦβ ἔὰ ρΡουβϑοῦδβ 465 ογὶβ οἱ ᾽θὰ ᾿ρχαυοογδ, 

Τὰ ρδγ]ογΓὰ5 οογο, αΟἿ] αἶγα : Μο νοϊοὶ ! 

Ῥουγνὰ αὰ6 ἰὰ ΓΟΠΟΏς65 ΔὺχΧ ΠΠΔΊΠ65, 

ΑἸἰχ τηδίη5 Ἰθνόθϑ (ρου 16 ἴδυχ ἰόϊηοίϊρηδρο οὐ ]ἃ 

ΑῸΧ ΡΆΓΟ]65 ἀ6 ΧὩ ἉΓΠΊΌΓΪΓΟ, [πο 6Γ]6), 

Οὐ ἰὰ ἀοηηθ5 ἀ6 θΟοὴ ςοῸΓ ἴοη ραδΐῃ ἃ [᾿Δ ἔδιηό 

Εἴ αὰθ ἴὰ ΡΓΘΠΏ65 6 ρΙ[{ἰό ᾿᾽ἂτηθ Πυμ,]]166. » 

[6] Ὁ τη65 ἔγόγθ, ποίγθ Ὠΐθα Ἰοηρδηΐϊπηθ ἃ ἄοῃς ροῦγΥα 

ἃ 6 ατ6 16 ΡΘΌΡ]6 4α0}} ἃ ργόραγό ρδγ 50ὴ Βίθη- Αἰπηό, οὐϊ 

ὯΠῸ ἴοὶ 58η5 πηόϊϑηρο; 1] ἢοὰ5 ἃ ριόνθηυιϑ ἀθ ἰουίθς 

σῆοβθϑβ, ἀ6 ογαϊηΐθ αὐ ἰγδηρογβ 8Δ}Π}165 ἃ ἸΘῸΓ οἱ, Ποὺ 8 

Ὠ᾽8111005 ΠΟῸΒ ὈΓΙΒΘΙ σοηΐζΓο. 

ΙΝ. Εχϑιηϊηδηίΐ ἄοης ϑδοὶρ ῃηουβοιηθηΐ 165 οἰγοοηδίδηςθα 

ργόβοῃηϊξοβ 1] ποὺ ἴδαυΐ ΓΟΟΠΟΓΟΠΘΥ ο6 ααἱ 65ἴ σᾶρΡΔΌ]6 ἀρ 

ὩΟῸΒ 5 ΌΥΟΓ (ἀ6 ςὁ ρόΓ]]). ΕὝΟΙΠ 5 ΘΟ] ατηθηΐ 65 ΟΟΌΥΓΘΟΒ 

1η14 1165 ἀ6 ΡΘὺΓγ αὐ6}165 Π6 56 58᾽ 5 ϑϑϑθηΐ 46 οι 5; μδίβϑοῃβ 

ΠΟΥΓΘῸΓΣ ἀὰ ἰδ ρ5 ργέβοηϊΐ δῆῃ α᾽ ὀΐγε δ᾽ πγόβ (ϑαινόβ) Δ} 5 

Ι6 ἰθπρ5 ἃ νϑῃΐγ. [2] ΝῸ ἀοῃῃῇοηβ ροϊηὲ ἃ 05 ἂπηθ5 σοηδό 

ἀρ σου 6 ςοΟΙΏΡδρΡΪο ἀ6 ρΡόέςδουΓϑδ οἱ 46 τηῤδοῃδηίς 46 

ΡΟῸΓ ἀθ ἀδνθηΐγ 56} Ὁ]8 0]65 ἃ δαχ. [9] 1 5᾽΄ δ ἀρργοςβέ 

16 σγδῃὰ βοδηάδ]ε ἀοηΐί ΗἨόηοςἢ αϊΐ 4α1] ἃ ὀϊά ὀοςτγιί. [,6 

Μαϊίγο ἃ τέἀυϊε 165 ἰθρ5 οἴ 165 ]Ἰοὰ 5 δῇῃ αὰ6 5δοὴηὴ Βίϑη- 

Αἰτπηό 56 ΠΔίὰδί οἱ νηΐ ἀδΔη5 50ὴη πόγὶίαρο. [4] [,6 ργορῃὸοξθ 

δι.551 5 ΟΧΡ ΥΪ6 8Δ᾽η5] : « ὈΪΧχ ΓΟΥΔΌΠ65 Γὸρηθγοηΐ 50 ἰἃ 



νι; ΕΡΙΤΒΕ Ὲ ΒΑΒΝΑΒΕ ΙΝ, ὅ-9 

τρεῖς ὑφ᾽ ἕν τῶν βασιλέων » (οἵ. ΠΑΝῚ, νι, 414). 

[5] “Ομοίως περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγει Δανιήλ « Καὶ εἶδον 

τὸ τέταρτον θηρίον τὸ πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν χαὶ γαλεπώ- 

τερον παρὰ πάντα τὰ θηρία τῆς θαλάσσης, καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ 
" 

ἀνέτ ̓ ϑ εὖ δέχα χέρατα, καὶ ἐξ αὐτῶν μικρὸν χέρας παρα- 

φυάδιον, καὶ ὡς ἐταπείνωσεν ὑφ᾽ ἕν τρία τῶν μεγάλων 

χεράτων » (οἴ. ὈΑΝΙΕΙ,, νὰ, 7, 8). [6] Συνιέναι οὖν 
᾿ 

ὀφείλετε . 

τ» Ἔ Ὧι Ἁ Ἕ " ἘΞῚ᾿ φ Ὅσοις φ ᾿ξ ῖς ἐξ 

τι δὲ χαὶ τουτο ἐρωτῶ ὑμᾶς ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ὦν, ἰδίως 

δὲ καὶ πάντας ἀγαπῶν ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου, προσέχειν γῦν 

ἑαυτοῖς καὶ μὴ ὁμοιοῦσθαί τισιν ἐπισωρεύοντας ταῖς ἅμαρ- 

τίαις ὑμῶν λέγοντας, ὅτι ἡ, διαθήχη͵, ἐκείνων καὶ ἡμῶν. 

[1] ᾿Ημῶν μέν - ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι οὕτως εἰς τέλος ἀπώλεσαν αὐτὴν 
- ! . ὍΝ ΑΕ ΜΕΙ . ᾿ εἴ ,ς 4 ΡΝ 

λαβόντος τη τοῦ Μωυσέως. Λέγει γὰρ ἡ) γραφή " « Καὶ ἣν 
εἶν ἐξὼ 9 » " ς 

Μωυσῆς ἐν τῷ ὄρει νηστεύων ἡμέρας τεσσαράχοντα χαὶ 

νύχτας τεσσαράχοντα καὶ ἔλαβεν τὴν διαθήχην ἀπὸ τοῦ 

χυοίου., πλάκας λιθίνας γεγοχμμένας τῷ δαχτύλῳ τῆς γειρὸς ων, 9 9 ρῖ έευῦ τῷ θακτυλ τὴς χειρος 
τοῦ κυρίου ν (οἵ, ποαο, ΧΧχι, τδ8; χχχιν. 58). [8] ᾿Αλλὰ 
ἐπιστραφέντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ἀπώλεσαν αὐτήν. Λέγει γὰρ 

οὕτως κύριος: « Μωυσῆ Μωυσῆ, χατάβυθι τὸ τάχος, ὅτ! 

ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὺς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου » 

(Εσοαο, χχχι, 7; [)οαΐ., τχ, 12). Καὶ συνῆχεν Μωυσῆς 

χαὶ ἔριψεν τὰς δύο πλάκας ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ - καὶ 

συνετρίβη, αὐτῶν ἡ διαθύκχι,, ἵνα ἡ τοῦ ἠγαπημένου ᾿Ιπησοῦ 

ἐγχατασφραγισθῇ εἰς τὴν χκαροίαν ἡμῶν ἐν ἐλπίοι τῆς 

πίστεως αὐτοῦ. [9] Πολλὰ δὲ θέλων γράφειν, οὐχ, ὡς 
ΩΝ; 

διδάσχαλος. ἀλλ᾽ ὡς ποέπει ἀγαπῶντι ἀρ᾿ ὧν ἔχομεν μὴ 
ἕ Ὁ Ἰδὼν 5 ἐν ᾿ ͵ . Ξ ὧ 



ΠἾΑΠΠΙΑΝΟΕ ΡΕΒΌΠΒ ΡΑΒ [ΓῈ5 7085 ΛλΙ 

6ΓΓΘ; Θηδυϊίο 5 γρῖγα ἅη ροίϊί ΓοΪ ααὶ ἀΡδίββογα ἃ 18 ἴοΐβ 

ΓΟΪ5 ἀ65 Γοὶδ.». [5] Π6η16) αϊ ὀρ]οιηθηΐ ἃ σα βυ]θί : « 46 

ν]5 ἴὰ αιιδἰγΓ] τς Ὀδίο, τηόςδηΐο, ἰογίθ, Ρ] 5 ἀδηροΥΘ 56 

αὰ6 ἰουζ65 165 Ὀδί65 ἀ6]8 τηϑγ; 1] 1] Ρροιι558 αἷχ σου 68 εἰ ἀ6 

ΙΘῸΓ ρ᾽6α βοτίϊ ὰη6 ροί] 6 ΠΟΙ 6 4] Δ081558 α Π σου ἰΓοΪ5 

ἀ65 Ρ͵Δηα65 σοΓη65 » [0]. οι ἀθνοζ ἀοῆς σοΟΙΏΡΓΘΠΘΓΘΟ, 

«6 νοῦ 5 Θἢ ΒΌΡΡΙ]Ϊ6 ΘἤσΟΥΘ 0Π6 [οἱ5, [10] αἱ 5015 [ἢ 

ἀ᾽ ΘρηΐΓο νοὶ οἵ αὶ νουβ δἰἴτηθ ἴοι 5, α ἼΠ ΔΙΠΟῸΓΪ ρδγίϊ- 

ΠΌΠΟΙ, Ρ] 5 αὺ6 τᾶ Υἱθ : αϊΐο5 δἰἰθηξ ο ἃ νου ϑ8- Ππηδτη65, 

6 ΓΘΟΒΒΘΙΏΡ]16Ζ Ρρᾶ5 ἃ ςοΓία! 65 β'6Πη5 6η δοουχηυϊδηΐ ρόςῃό 

ΒΓ ρέόςδό εἰ γόρόϊδηϊΐ απ 16 Τεβίαμηθηϊΐ οϑί ἃ ἰὰ [οἱβ ἰθὰγ 

ὈΊθη δέ] ηδίγο. [7] 11] ὁδί ηόίγο ἃ ἰὰ νόγι ; τηδὶβ δυχ, 1]5 

οηἱ ρογάυ ΡΟΣ 781ῃη815. ἴθ ἰδθβϑίδιηθηΐ γος δαυίγοζοϊ 

ρᾶγ Μοῖβο. ΓΕοεγίίυσγο αἷΐ θη οἴει; « Εἰ Μοῖδβε ρογϑιϑία 

ἀδῃ8 16 Ἰεηθ 50γ 16 τηοηΐδρηθ ροηάαηΐ αὐδγδηΐο Ἰοὺ Γ5 οἵ 

συδγδηίο 105 οἵ 1] τεςαἱ ἀπ δεϊρηθαῦ 16 Τοδίδιηβῃηίΐ, 165 

ἰ4 Ὁ]6ς ἀ6 ρῥίογγο ὀσγίίθς ανὸς 16 ἀοὶρί ἀ6 18 πηδίη ἀὰ 5ε]- 

ΒΏΘΟΓ ». [8] Οε ἰοϑίασμηθηί, 115 Τοηΐ ρογάμ Ρρουτ 5᾽ δίγο 

ἰουγηόβ νυ γ85 165 ἰ40165 ; ΤΥ γος] σα απὸ αἰΐ 16 ΘΕ ρΠΘΌΓ: 

« Μοῖδο, Μοῖβο, ἀδϑοθηᾶβ ὈΙθη υἱίθ, σἂὺ ἴοῃ ρδὺρ]6 ἃ 

ρόςμό, ἰοῃ ΡΘ6ῈΡ]6 4αὰθ ἰὰ 8ἃ5 {ἰγά ἀ6 ]ὰ ἰοθγγο ἀ Ερυρίο ». 

Μοῖβο β΄ σγοηάϊί οσοϊῃηρίο οἵ Ἰοΐα ἀ6 565 πηδίη5 165 ἄδθυχ 

ἰ4.0]65 οἱ Ἰοὰγ ἰοϑίαπηθηί 586. Ὀγῖθα δῆῃ 406 σο] αὶ ἀὰ ὈΊ6η- 

αἰτηό {όϑδυς5 [Γἀὡΐ 5.611] 6 ἀ8ὴ5 ΠῸ5 ΓΒ ΡΔΓ 1 βρόγδηςο 

ἀα 14 [οἱ δὴ 1]. [9] Αγαηΐ ἀθϑϑϑίη ἀθ νοι ὄσγ γα ὈΐΘἢ 

ἀδς σῇοβϑθϑ, ὩΟΠ 6 ἀοοσίθῃ Ιη81]15 σΟΙΠΠΊ6 ἰἰ 5]6α ἃ πῇ 

Ποιητηθ 64 νου5 δἰπηθ εἴ ἡ οηΐθηα στίθη 8΄55061 ΡΘΓαΓῸ 

ἀθ ςο 416 ποὰβ ροββόασοηϑ, τηοὶ γοίγαε ῬϑΌΥΓΘ δου 0 Γ 

]6 Τη6 5ἱ5 ΔρΡρΙ]}.αὰό ἃ ὄογγο. Ῥιδίοηβ ἀοης αἰϊοηςοη αὺχ 



12 ΕΡΙΤΆΕ ΠΕ ΒΑΒΝΑΒΕ ΙΝ, 10-14 

Σλλεί σῶΐειος Σ ἮΝ [ “ιχῶ Διὲ Ξι ἐλλείπειν, γράφειν ἐσπούδασα, ἌΝ ὦ ὑμῶν. ὃ προ 

σέγωμεν ἐν ταῖς ἐστγάταις ἡμέραις - οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει λ , μ᾿ ϑ γα ἐϑι ὶ 
ἡμᾶς ὁ πᾶς χρόνος τίς ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ἡμῶν, ἐὰν μὴ 

νῦν ἐν τῷ ἀνόμῳ καιρῷ καὶ τοῖς μέλλουσιν σκανδάλοις, ὡς 
ποέπει υἱοῖς θεοῦ. ἀντιστῶμεν. [10] Ἵνα οὖν μὲ ἢ 

ῖ ᾿ Ἰῷ : Ὁ σχῃ 
-Ρῷ ’ ᾿Ὶ “- 

παρείσδυσιν ὁ μέλας, φύγωμεν ἀπὸ πᾶστης ματαιότητος, 

μισήσωμεν τελείως τὰ ἔργα τῆς πονηρᾶς ὁδοῦ. Μὴ καθ᾽ 

ἑαυτοὺς ἐνδύνοντες μονάζετε ὡς ἤδη δεοδικαιωμένο', ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνερχόμενο. συνζητεῖτε περὶ τοῦ χοινΐ, 

συμφέροντος. [11] Λέγει γὰρ ἡ, γραφή " 
3.4 ξ ι Ψ - 

Ουα! οἱ συνετο" ταντοῖς 

Καὶ ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες ς» (ἰβαῖε, ν, 21). 

᾿Ιενώμεθα πνευματικοί, γενώμεθα ναὸς τέλειος τῷ θεῷ. 

Ἔφ᾽ ὅσον ἐστὶν ἐν ἡμῖν, « μελετῶμεν τὸν φόβον » (οἴ. ΙΒΑΪΕ, 

ΧΧΧΠΙΙ, 18) σοὺ θεοῦ χαὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώμεθα τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν. 

[12] Ὃ κύριος « ἀπροσωπολύμπτως χρινεῖ» (1 ΡΙΕΒΒΕ, 

17) τὸν κόσμον. Ἕκαστος καθὼς ἐποίν,σεν κομιεῖται. ᾿Εὰν 
ᾧ ἀγαθός, ἡ δικαιοσύνη, αὐτοῦ προηγήσεται αὐτοῦ - ἐὰν ᾧ 

πονηρός, ὁ μισθὸς τῆς ποννρίας ἔμπροσθεν αὐτοῦ [13] ἵνα 

μήποτε ἐπαναπαυόμενοι ὡς χλητοὶ ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς 

ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄρχων λαβὼν τὴν καθ᾽ 

ἡμῶν ἐξουσίαν ἀπώσηται ἡμᾶς ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ 

χυρίου. [14] Ἔτ'. δὲ κἀχεῖνο, ἀδελφοί μου, νοεῖτε " ὅταν 

βλέπετε ετα τηλικαῦτα σημεῖα καὶ τέρατα γεγονότα ἐν τῷ 

Ἰσραήλ, καὶ οὕτως ἐγκαταλελεῖφθαι αὐτούς" προσέχωμεν, 

μήποτε; ὡς γέγραπται, « πολλοὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοὶ » 

εὑρεθῶμεν (Δίαττη., ΧΧ, τῦ; ΧΧΙ, 11). 



Ε5 ΗΟΜΜΕΘΒ ΘΡΙΒΙΤΙΈΕΙ,Β ἄϑ 

ἀογ 6 ΓΒ ἸΟΌΓΒ, ΓΑΓ ἰουΐ 16 ἰθτὴρ5 46 ῃοίζγα νἱο οἕ ἀ6 ηοίγο 

ἴοἱ 6 ΠΟ ΒΟΥΥΪΓα (6 Γίθη δὶ, πηδἰ πίθηδηΐ ἀδηβ 16 ἰθῖὴρ8 

αἸηΐϊαυϊίό οἱ δὰ τ] ἔ[οῶοὸῶα ἀ65 βοδη8]65 ἃ νϑηΐγ, Ποὺ 5 Π6 

τόβ βίοῃβ ρΡ85 σοϊῇϊτηθ 1] εοηνϊθηΐ ἃ 465 ἢ]5 ἀ6 Ὠίου. [10] ) 6 

ΡΘΌΓ αὑυ6 ἰ6 ΝΟΙ͂Γ Π6 56 5556 ἔυγιϊγοιηθηΐ οἢ62Ζ ΠΟΆΒ, 

Γαγοῦ 5 ἰουίο νδηϊίό, 8, 550}5 ἃ [0η4]65 οουνγοϑ ἀ6 ἰὰ τηδὰ- 

νδῖδ6 νοΐβ ; η6 ΥἱύϑζΖ ροϊηί ἰβοϊέβ, γρίϊγόβ θῇ νοι 5- Πηδ 65, 

(ΟΙΏΓΠΩ6 51] νοι 5 ὀ{16Ζ ἀ6]ὰ ᾿υϑἐ1ῆ65, πηδ1]5 γϑ556 1 Ὁ]6Ζ- νοι 5 

ΡουΓ ΓΘΟΠΘΓΟΒΘΙ ΘΗ 56ΙΏ0]6 (6 απὶ 65 α6 11ηἰότοξΐ σοτητηπη. 

[11] δγ 1 Εεγίίατο αἱί: 

« ΜΑΙ ΘῸΓ ἃ οοτχ ααἱϊ 5δοηΐί [η}6]]]|ροηΐβ ἃ ἸΘῸΓ ΡΓΟΡΓΘ 

Εἰ βϑᾶρθβ ἃ ἰδ ΓΒ ῬΓΟΡΙΓΘ5 γουχ! » [565 

Πευθῆοηβ ἀθ5 Βοπγηγθ5 βρί ἴα 615, ἀθνθθοῃ5. Ἂη ἰ6Π1Ρ]6 

δομονό ρου Ὠϊθα. Αὐἰαηΐ α}} οί δὴ ὔἤοῦβ, « ΘΧϑΊςοἢ8- 

ΠΟῸ5 ἃ ἰᾶ ογδαϊηΐα» ἀ6 Ὠίθα, Ἰυἰΐοη5 ΡΟΣ ραγάθυ 165 σοιη- 

Τηδη ἀοχηθηῖβ ἀῆη α᾽ ὀΐγο τό]ου δ ἀ8Δη5 565 νοϊοητόβ βδαϊηΐθϑβ. 

[12] 1,6 ΒοΙσ ΘῸΓ υρογὰ 16 ΠΠΟΠ46 « 58η5 δοζϑρίϊοῃ ἀθ ρϑῖ- 

50ηΠ6 ». Οἤδουη γθοοντᾶ 56]00 565 οανγοβ : ᾿᾿ Ποιηὴθ ἀ6 

Ὀΐθη 56Γἃ ργόςξαόδ ἀ6 88 7.5{1ς6,]6 πηῤοῆδηΐ διγὰ ἀονδηΐί 

Ιαΐ 16 88] δῖγε ἀθ βοὴ ἰηϊαυϊό, [13] Νὰ ἤουβ δδηἀοη ΠΟἢ 8 

78 172815 ΔῈ ΓΟΡΟΒ 5018 ρΓόϊζοχίθ αὸ ΠΟῸ5 ΒΟΙΏΙΏ65 ΔΡΡΟ] 685, 

δ Γίβαιθ ἀθ ΠΟ 5 ΘΠ ΘΔΟΥΤΏΪΓ ἀδη 5 Π05 ρΡέςΠόβ οἱ ἀδ νοἱγ ἰ6 

Τηϑυνδὶβ ρυΪης6 ργθηᾶτγο δυίογι τό ΘΓ ΠΟΙ15 εἰ ΠΟὰ5 ΓΘΡΟΙ5- 

561 ἀὰ Γογδυπη6 ἀὰ δοίρηθδυζ. [14] ΕΠΓΟΓΘ η6 ςΠο586 ἃ σοη- 

βόγγο, [165 ἔγόγοϑ, Ἰογθαυ δργὸβ ας (615 5]: 65 οἱ 46 ἰ615 

ΡΓοάϊΐρεβ δοςοιρ}ῖδ ΟΠ62 ἰβϑύδόϊ, νοὺῦβ 16 νούθΖ πόδη- 

ΤΟ η5 δυδηἀοηπό, ΡΓΘΠΟῺΒ ΡΆΓαΘ α11᾽] Πη6 56 ἰγοῦνο οἢ6Ζ 

ΠΟΙ15 αυϑ58ὶ, βδυ ϊνδηΐ ᾿᾿οχργοϑϑίοη ἀὁ 1᾿ ἙουϊζαΓο, « ΡΘΘΌσΟᾺΡ 

ἀ᾽ ΔρΡΡο]όβ τηδῖβ ρϑὰ α᾽ἐ] 5 ». 



λή ἔΡΙΤΠΕ ὈῈ ΒΑΒΝΑΒΕ νγ,1- 

᾿] Α φ Ι φ ’ ᾿. Ἄςθ Ὁ Ἁ 

Υ. ἐν τοῦτο γὰρ ὑπέμεινεν ὁ μετὰ παραοουνα! τὴν 
᾿ 

εις 
[ 

τίσματι αὐτοῦ Ἐν αἰ ἀἰατθεὶ 

ἃ μὲ ᾿ 

-- " “ -" 

θῶμεν, ὃ ἐστιν ἐν τῷ ῥαντ 

π- μὲν πρὸς τὸν Ἰσραήλ, ἃ 
Σος 

[2] Γέγραπτα'. γὰρ περὶ αὐτοῦ 
᾿ ᾿ ( - ὡ Α Ω 

οἐ πρὸς ἡμᾶς. Λέγει οεὲ ουτως " 

3 " ς » 

Ετραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν 

Καὶ μεμαλάχισται ὁ οιὰ τὰς ἅμαρ οτίας ἡμῶν᾽ 

Τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθυμεν- 
ς 72 Ν 
ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν δε 
σιν" [ς 9 4 ᾽ν 4 - ’ ; 

Καὶ ὡς ἀμνὸς ἄφωνος ἐναντ ἰον τοῦ χείραντος αὐτόν » 

(ΒΔΕ, ψπ|, ὅ, 7). 

“ : - ᾿ - : "Ἃ -» ’ φ' 
[9] Ουκοῦν ὑπερευχαριστεῖν ΠΕ ΌΜεν τῷ χυρίῳ, ὅτι 

χαὶ τὰ παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν χαὶ ἐν τοῖς ἐνεστῶ- 
-Ὁ ν") 

σιν ἡμᾶς ἐσόφισεν, χαὶ εἰς τὰ μέλλοντα οὐχ ἐσμὲν ἀσύ- 
ὲ 5" δ΄" 3 

γετοι. [Δ] Λέγει δὲ ἡ γραφή « Ουχ ἀδίκως ἐχτείνετα! 
Ἂν ἢ ον ΜΗ τ δι Ρν Τ - λέ 6! , 

οἰκτυὰ πτερωτοῖς » (ΡῸυ.. 1, 17)- Τουτὸ λέγει, ὁτ'ι 
--Οὦ ; .) - ’ “Ὁ 

δικαίως ἀπολεῖται! ἄνθρωπος, ὃς ἔχων ὁδοῦ δικαιοσύνης 
-- ᾿ -Οὠβ, ν) 

γνῶσιν ἑαυτὸν εἰς ὁδὸν σκότους ἀποσυνέχει. 

ΡΣ “ἍᾳῶΟ' ᾿Ὶ -Ὃ ν΄". "] φ ; φ ͵ 

[5] Ἔτι ὁὲ καὶ τοῦτο, ἀδελφοί μου" εἰ ὁ κύριος ὑπέμεινεν 
Ἄ Ν δ, “πρὶ μ Π ἿΞ » Υ̓ οἱ τῆς ς ψυχῆς ἡμῶν, ὧν παντὸς τοῦ χόσμου κύριος, ᾧ 

Ύ ἰ Α 9 Π ΕΣ 

εἶπεν ὁ γιὸς, ἀπὸ οὐ αθολῆς χόσμου " « Ποιήσωμεν ἀνθρωπον 
3 Ἷ 35. 6 ’ [ἐ 

κατ᾿ εἰχόνα χαὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν τμετέοαν » (ὅ6π65., τ, 36)" 
“«ῳ ᾿ [4 [4 ᾿ [2 Ψ 

πῶς οὖν ὑπέμεινεν ὑπὸ ᾿μξιρὺς ἀνθρώπων παθεῖν ; μάθετε. 

[0] Οἱ προφῆται, ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔχοντες τὴν χ τόν εἰς αὐτὸν 

ἐπροφήτευσαν" αὐτὸς ὃέ, ἵνα καταργήσῃ τὸν θάνατον καὶ 

τὴν ἐκ νεχοῶν ἀνάστασιν δείξῃ, ὅτι ἐν σαρκὶ ἔοε! αὐτὸν 
ν ΙΑ Ὁ ἢ ν 

φανερωθῆναι, ὑπέμεινεν, [7] ἵνα τοῖς πατράσιν τὴν 

τ" 

αὖ 5 4 -- 

- αγγελίαν ἀποδῷ χαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν λχὸν τὸν χαινὸν 



ΒΕΒΕΜΡΤΙΟΝ ΡΑΒ [ΓΕ ΘΗΆΙΒΤ ἀδ 

γ.[,6 ΘοΙ ΘῸΓ ἃ οημαυγό 406 858 σἢ δ γ [ἀ{  Ἰνγόδ ἃ 1ὰ ἀ65- 

ἰγαςσίίοη ; οὀΐα] θη νυ ἀ6 Βοιι5 ΡυΓΙ ΘΓ ΡΔΓ 18 γΓόχη βϑῖο ἢ 

465 ρΡέςμόβ δαιθ]!]6 5 Ορόσγα ΡδΓ 1᾿δβϑρούβδίοῃ ἀθ 50ηὴ 58ῃ6. 

[2] ΓΙ ἘοΥΙ ΓΘ Ρϑγ]Ὲ ἀθ αὶ ἃ ςα δυ]οί, 65. ρᾶγίΐθ ροὺσ 

Ι5σγδδὶ, 6ῃ ρᾶσγίϊ6 ΡΟῸΣ ἤουϑβ, οἱ 5 ΟΧρυΠὴ6 δἰ ηϑὶ: 

« ἢ ἃ ἐἰέ Ὀ]6556 ἃ σαυβθ ἀθ η05 ἱπἰαυϊίόδ, 

1] ἃ ἐϊἰό ργυαίδιϊδό ἃ σαιιδθ 46 πο85 ρόςδόϑ ; 

Νοῖβ δνόοῃβ ὀΐό ρυυόγῖὶβ ΡΔΓ 58 τυ Γ ΓΙ 55ΌΓΟ ; 

Οη 1᾽΄ἃ οοῃάυϊί σογητηθ 6 ὈΓΘΡΪ5 ἃ ᾿’ἐρογροιηθηΐ, 

Εἴ ΠΟΙ 6 ἈΠ ΔρΡΏΘΔΕ βδδηδνοὶχ ἀσνδηί 16 ἰοημἀθυΓ ». 

[3] Νοὺῦ5 ἄρθνοῦβ ἀοῆς ΘΧΡΓΪ ΘΙ 8ὰ Φοίρηθαγ, ποίγα 

οχίγδηηθ ΓΟΟΟΠ Δ΄ 5586 46 (6 4α᾽}} ΠΟῚ15 ἃ αϊί σοη ὨΔΊ{Γ6 16 

ραϑβϑό, ὀχρ] από] ργόβοηίΐ, ἀοη έ πη6 σοΓἰ81η6 1Π16]]] 6 ς 6 

ἂς 1 Αι υ θη, [4] ΟΥ̓ ΕοστΙἴαγο ροτίο απ «τ6 π᾽ρβί μρ88 ἃ ἰογί 

αυοη ἰδηα ]65 Ὠ]εἰς ρουϊ 165 οἰβοδὰχ», (6 ααἱϊ γνοιΐ ἀΐγα 

αὰ6 ]} 0η τηόγὶο ἀ6 ΡόΓῚΓΙοΓβα α αΥδη ΠΟ 8 ΄ 558 ης66 ἀἃ ΠΠ6- 

τηΐῃ 46 Ϊ8 5ἰϊςο, Οἡ 56 {1οηΐ ἀδη5 16 ΠσΠΒΘΙΪ ἀ65 (ὁ η  ΌΓΘ5. 

[39] Αὐΐγο σῇοβθ Θῆςουθ, 1η65 ἔγόγοβ : δἱ 16. ΘΘΙΡΏΘΟΣ ἃ 

οηαυγό ἀρ βουῇχτι!τγ ΡΟῸΓ Πο5 ἀπηθ5, αὰοϊα}} [τ 16 ϑοί- 

ΒΏΘΟΓΙ ἀθ]᾿ υηΐνογβ, ἃ απὶ Ὠΐῖθιι ἃ αϊΐ ἀὸβξ 1ὰ ἔοηἀδίϊοη ἀὰ 

ΙἸΏΟΠ δ : « Εδίβοῃβ 1᾿Πουὴθ ἃ ποίγα ἰτηδρὸ οἱ γϑϑϑϑη- 

Ὀ]αηςΘ », Ποτη πηοηΐ ἀπ ΤοΪ 5 8--1}] οηα υΓό ἀο ΞουΘ ΓΙΓ ΔΓ 

18 τηδΐῃ 465 Ποιήπλθβ ἢ ΑΡΡΊΥ͂6η6Ζ-] 6: [6] 105 ργορμόξΐξθοϑβ, Ρδ. 

ὯΠ6 ργᾶςθ 4115 ἰαηδίοηΐ 46 1αἱ, οηἱ ὀπηὶβ ἀ65 ργορέό(ξϊοβ 

ἃ 560η 5υ]6ί. ΟΥ σοῃπ16 1 δ! 1} 1 α}} 586 τηδηϊοϑίδί ἀ8ῃ5 

14 σἤδὶσ Ροὺυγ 8ΔΌΟΠΙΓ 1ὰ τηογί οἱ ὈΓΟΌΥΟΘΥ ἰὰ γόβυγγθοί ἢ 

ἀ᾽ Θηίγθ 165 πηοσίβ, 1] ἃ δηἀυγό 46 Βουῆ ΓΓ δ᾽ ηϑὶ [7] ἀῆῃ α᾽δο- 

αυϊογσ 18 ὈΓΟΙΆ6556 [δἰ ἃ Π05 ρόγθβ, 8ῆη α6 56 ργΓόρδυει 

ΡΟῸΓ 1υ]-τπηδηηθ 16 ΡΘῸΡ]6 ποῦνθϑα, οἱ ἀθ τηοηΐίγοι ἀὸβ 1ὸ 

Ῥὲμὲεϑ ΑΡοϑτόιοῦ!εϑ,] 3 



ἀθ6 ΕΡΙΤΒΕ ὈΕ ΒΑ ΝΑΒῈ Υ, 8-14 

“ζ 2 4 ἘΡΡΥ͂Σ ἀγα 9.4 ὈΕ παῖε ἮὟ ὅτ ΩΣ ᾿ ! ᾿ 

ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ ἐπὶ τῆς γῆς ὦν, ὅτι τὴν ἀνάστασιν 
4 Π - , ὃ» Ρ ᾿" 

αὐτὸς ποιήσας χρινεῖ. [8] Πέρας γέ τοι ὀιδάσχων τὸν 

Ἰσραὴλ καὶ τηλικαῦτα τέρατα καὶ σημεῖα ποιῶν ἐχήρυσσεν, 

χαὶ ὑπερη,γάπησεν αὐτόν. [90] Ὅτε δὲ τοὺς ἰδίους ἀποστό- 

λους τοὺς μέλλοντας χηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ 

ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους, ἵνα 
ὉῸΌῸ,»» [᾿ ᾿ τ , μυ , ᾿) Α φ 

δείξῃ, ὅτι « οὐχ ἦλθεν χαλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτω- 

λούς » (ΜάΑττη., 1χ, 13), τότε ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν εἶναι 3 3 ρ 

υἱὸν θεοῦ. [10] Εἰ γὰρ μὴ ἦλθεν ἐν σαρχί, πῶς ἂν 
νὴ .»ν , ᾿ ΑΙ Α 
ἐσώθησαν οἱ ἄνθρωποι βλέποντες αὐτόν, ὅτε τὸν μέλλοντα 

μὴ εἶναι ἥλιον, ἔογον τῶν “ειρῶν αὐτοῦ ὑπάρχοντα, 

ἐμβλέποντες οὐκ ἰσχύουσιν εἰς τὰς ἀχτῖνας αὐτοῦ ἀντο- 

φθαλμῖῆσαι. [11] Οὐκοῦν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο ἦλθεν 

ἐν σαρχί, ἵνα τὸ τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν ἀναχεφαλαιώτσῃ 
Ὁ Ὁ " " ν ! ὅ -“Ὁ ᾿) - 

τοῖς διώξασιν ἐν θανάτῳ τοὺς προφήτας αὐτοῦ. [12] Οὐκοῦν 

εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν. Λέγει γὰρ ὁ θεὸς τὴν πληγὴν τῆς 

σαρχὸς αὐτοῦ ὅτι ἐξ αὐτῶν: « Ὅταν πατάξωσιν τὸν 

ποιμένα ἑαυτῶν, τότε ἀπολεῖται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης » 

(οἴ. ΖΑαη., χα, 6, 7 ΘΕ Μάττη., χχνυι, 91). [13] Αὐτὸς δὲ 
ἠθέλησεν οὕτω παθεῖν - ἔδει γὰρ, ἵνα ἐπὶ ξύλου πάθῃ. Λέγε: 

γὰρ ὁ προφητεύων ἐπ᾽ αὐτῷ " « Φεῖσαί μου τῆς ψυχῆς ἀπὸ 
ς Π ῃ ἐλ } νι 

ῥομφαίας » (οἵ. ᾿5. ΧΧΙ, 21), καί - « Καθήλωσόν μου τὰς 

σάρκας, ὅτι πονηρευομένων συναγωγαὶ ἐπανέστησάν μου » 

(οἴ. Ρ5. σχνπι, 120; ΧΧΙ, 17). [14] Καὶ πάλιν λέγει" 

« ᾿Ιδού, τέθεικά χοὺυ τὸν νῶτον εἰς μάστιγας, 

Τὰς δὲ σιαγόνας εἰς ῥαπίσματα " 

Τὸ δὲ πρόσωπόν μου ἔθηκα ὡς στερεὰν πέτραν » 

([βαῖξ, α.. 0, 7). 



ΠΕΡΕΜΡΤΙΟΝ ΡΑΒ ΠΕ ΟΗΒΙΘΤ Δ7 

ἰὴ 05 46 50} βό]ου τ" 50 16 ἰογγο 46 οἰ Θβδί 1] ααἱ ΟρΡόΓΟ 

Ϊὰ γΓόβ αγγοοίΐοη ἀοβ πηογΐίβ, [αἱ ααὶ ργοςόάογα δὰ ᾿προιηθηί. 

-- [8] Επδθη, ἰᾶπαϊ5. αα}} Ἰπϑίγυ ἰσαὶί [σγδῦ] οἱ δοςοιῃρ]}15- 

δ8ιΐ 465 Τ]1Γ8ς]65 οἱ 465 βίρῃθϑ δὶ ργοαϊρίθαυχ, 1] ργάςμδ οἱ 

1] ἰόμηοΐρ ῆϑ ὉΠ ΔΠΊΟΙῸΙ 5805 ΓΤ ΘΒΌΓΟ ; [9] ρῈ]15 1] σΠοΙϑὶί 

ΡΟΌΪΓ 565 δρόΐζ᾽οθς, ΡΟΣ 165 ἰαΐυγβ ρῥγόαϊοαίθγα ἀα 50ὴ 

ὀνδῃρ11]6, ἀ6 5 ΒουΠ165 ΠΟ ρΡΔ8Ὀ0165 ἀ65 ΡἾΓ65 ρόςμόβ, αῆη ἀ6 

ΤΩΟΠΊΓΟΓ αα᾿ « 1] π᾽ δὲ ροϊηΐ νθῆ ΔΡΡΟΙΘΓ 165 υ5ί65, πλδὶ5 

65 ρέσςβουγβ », 1] δἰ Ὀΐθη σοῃηδῖίγο δ᾽ οσβ 4} ἐίαϊί 16 15 

αἀ6 Ὠΐσδα. --- [10] 5᾽11 η᾿ ἐϊαϊί ρᾷ5 νθηι ἀδΔῃ5 16 σΠΔ]1Γ, σοιη δ ηΐ 

165 Ποχητηθ5 [ποϑοοης-1}]|9 ἀοΙηθδιιγός 95841η5 οἱ δα [5 ἃ δᾶ νυ, 

Ρυϊδαῦ θη ἴαςο ἀὰ 50]61} αὶ σ᾽ δΔομουηΐηθ δὰ πόδηίϊ οἵ απὶ 

οϑδί ᾿᾽ΟΌΥΓαρο ἀἋ 565 Ιη8]05, 115 η6 Ρουγνθηίΐί ἸοΥῸσ 165 ὙΘῸΧ 

οἵ θῇ ἤχοι 165 γδύοῃϑβ. --- [11] 5116 ἢ]5 ἀα δα οδί νοηὰ 

ἀδῃὴ5 ἰὰ Ἵδμαΐν, εοἰσδσί ἄοῃης ρου τηρϑίίγα 16 σοΟΙΔὉ]6 δὰχ 

Ρόςμόξ ἀ6 σριχ 40] οηΐ ρουγβαϊνὶ 565 ργορῃόξος ἃ πιοΊί. 

[12] γ οὶ]ὰ ἀοης ρουζασυοὶ 1] ἃ οηἀ τά ἀ6 βουῆτγιν. το αἰ 

ὁ οῇοί αὖυθ ἰᾶ ρἷδίθ ἀθ 88 Ἵῇδιγ, ο᾽θϑδί ἀἰδθὰχ αυθί]α Ἰαϊ 

νἱϑηΐ : « ΠοΥ548᾽}}5 διιγοηΐ ἔγαρρό Ἰθὰγ Ὀογροτ, 165 ὈΓΘΌΪ5 

αἀα ἰγτουῦροδὰ ρόγιγοηΐ ». --- [19] Μδ15 ο᾽ 65 1καἱ ααὶ ἃ Γόβο]α 

ἀδ βουῇῆτγιγ οἡ 18 πηδηϊότο (απ. 1 ΟΠ 5810), σαι 11 ἔα] 1 αα}} 

Βοι γι ΘῸΓ]6 Ὀοΐδ; 16 ργορῇῃδίθ θη οῇεί αἱΐ ἃ ϑοη οπαγοϊΐ: 

« Ερδγβηθ Τ0ὴ ἂϊης6 ἄγνος ]᾽ ἀρόο », οἷ : « ΡΟΥς(6 α6 οΪου 5 [65 

ΠΠΔΙΓβ, σΓ ἀ65 ἰγοῦρο5 ἀο σοααΐῃ8 56 βδοηΐ ἀγοϑϑέθϑ σοί γθ 

τηοὶ », [14] οἱ 4:]]ΘῸΓ5 θῆσογα: 

« γοίδ, [,εἂἁἱ ργόβοηϊό πγηοὴ ἀο5 δὺχ οιιοίβ 

Εἰ τὴ)θ5 Ἰοο5 δὺχ βουῇ]οίςβ ; 

᾽᾿ δἱ γαϊαϊ το νΥἱϑᾶρθ σοι 6 1Π6 ΡΊΘΓΓΟ ἀπ ». 
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[χ Ύ 4 Α 4 ᾿, 

ΥἹΙ. Ὅτε οὖν ἐποίησεν τὴν ἐντολήν, τί λέγει; 
᾿ς , ἢ ς 

« Τις ὁ χοϊνομενος μοι; 

᾿Αντιστήτω μο"" 

Ἢ τίς ὁ δικαιούμενός ὑο.: ΝῚ Φ ὅν μένος ιλο', 4 

᾿Εγγισάτω τῷ παιδὶ χυρίου. 
:- " ον 6! . “- ᾿ ς.ν ΝΥ 

[2] Οὐαὶ ὑμῖν. ὁτι ὑμεῖς πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθή - 

σεσθε, 

Καὶ σὴς καταράγετα' ὑμᾶς ν (Ἰ5λΛῖΕ, 1,, ὃ. 0). 
"ἢ . λέως ἷ Ὁ ΣΕ αὶ 5 αὸ ἡ » λ(ῃ » Ν δ Καὶ παλιν λεγε ὁ προφήτης, ἐπεὶ ὡς Αἰῆος ἰσχυρὸς 

Ῥ ᾿] " [4 ̓ 

ἐτέθη, εἰς συντριβὴν 

« Ἰδού, ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιὼν λίθον 
) "-Ὁ  - Ρ 9 “ » 1 δ᾽ 

Πολυτελῆ, ἐχλεχτόν, ἀχρογωνιαῖον, ἔντιμον» (ἴΒΑ1Ὲ, 

ΧχΧνΠΙ, τῦ ; οἵ. Ποηι., χι. 25: ΓΡΊΙΕΆΒΕ, ἢ, 6). 
Υ 

[3} Εἶτα τί λέγει; 
Α , ’ 5" 4 ψ'’ " Α ὦ 

« Καὶ ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν ζήσεται. εἰς τὸν αἰῶνα » 

(οἴ, Ια, χΧχνπι, 10). 
-« Ὺ -- [ς 4“ " 4 4 

᾿Επὶ λίθον οὖν ἡμῶν ἡ, ἐλπίς; μὴ γένοιτο αλλ᾽ ἐπεὶ ἐν 
4 "" 4 ΑἉ Π ᾿) -» [2 ’ ᾿ [ 7] 

ἰσχύϊ τέθεικεν τὴν σάρκα αὐτοῦ ὁ χύριος. Λέγει γάρ" 
Ν ᾽ Ἁ » "ἢ [4 Α ᾿ .. 

« Καὶ ἔθηχκά με ὡς στερεὰν πέτοαν » (ἴ5Α1Ὲ,1,. 7). 
Ἂν ω ᾿ 

[4] Λέγει οὲ πάλιν ὁ προφήτης" 
 Ν ε' 3 μω : . - - 

« Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
" , - ὡ 

Οὗτος ἐγενήθη, εἰς κεφαλὴν γωνίας » ([8. ΟΧΥΤ, 21). 
4 Ὁ Π 6 9 Α φ [ς ! φ Ι Ὶ 

Καὶ πάλιν λέγει « Αὐτῇ͵ ἐστὶν ἡ ἡμέρα ἡ, μεγάλη καὶ 
᾿ " [4 ’ 

θαυμαστή, ἣν ἐποίησεν ὁ χύριος » (Ρ5. ἀχνπ, 253-21}. 
τ» ς ᾿ , ᾿ς -Ὁ- ! ο Ὁ , κᾳ4ᾳ 4 

[9] ᾿Λπλούστερον υμῖίν γράφω, ἵνα συνιῆτε " ἐγὼ περίψημα 
ὶ ὶ ἐν ὲ ὶ ι 

τὶς ὰ ἀπις- υνλῶ" [0] Τ' οὐ)" λένςει πάλιν ὁ »" - 5" 
ν ἐδ Ὕ Ὃ ὶ “. Φ ων ὙΤΞ το λν προνυ της 4 

’ Α Ψ 

« Περ!ιέσψεν μὲ συναγωγὴ πονηρευομένων (Ρ5. ΧΧι, 10), 
5 ! φ 

Εχκύχλωτπτάν με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον » (ἈΞ. ΟΧΥΤΙ, 
19), 
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ΥΙ. 50Γ]16 ἰθτὴρ5 οἷ 1] Δ Γα δΔοςοΠΊΡ]Ϊ 50η τηδηάδί, 4116 

α1ι-11} 

« Ο.6] 651 ςϑ]ὰ] ααἱ νοαὶΐ ἀϊσδραΐοσ θη 7π5ἴϊς6 σοηί ΓΘ 

ΟυἿ] 56 ΡΙδοθ θη ἴδοο ἀθ τηοϊ! [πηοὶ ὁ 

Ου ααἱ γοαΐ 56 αῖτα γοηαΓα 15ίϊςα ἀδνδηί τηοὶ " 

Ου}} Θ᾽ ΔΡΡΓΥ͂ΟΟἢΟ ἀὰ ΞοΥν 0 ἀὰ ΘΟ ΡΏΘΟΓ ! 

[2] ΜΑΙ ΘΓ ἃ γουϑβ' σαΥ νοῦβ ἰοχ Ὀ6Γ62Ζ ἰουβ ἀθ νόϊαπίό 

ΕΔ τοῖρσηθ νοὺβ ἀόγογογδ ». [ςοττπλθ 1 νόϊζρηχοηΐ 

ἴ᾽η6 δυίγο ἴοϊβ, 16 ργορῃὸξζο ρᾶῦ]θ ἀπ ἰοτὴρϑ οἷι 1] ΔΓΑ 

ὀἰό ρΙαςό σογγτηθ 1η6 501146 ΡΙρουσο ἃ ὈγΟΥΘΥ: 

« γοϊςοϊ, ]6 Ρ]ασογδαὶ ἀδὴβ 165 δϑϑῖϑοβ [οηἀδιηθηίαδ]ος 

[46 Θίοῃ ἈΠ6 Ρίβγγε 

Οοὐίζοιιδο, σΠοΪσίθ, οἢ ΌὈΪος α᾽δηρ]ο, οἱ ἀθ ρταπὰ 

[3] Επβυϊία ας ἀἰ{|1} [ΡΥΪΧ». 

« Εἰ αυ]ϊοοηᾳιι σΓοΙΓα δὴ 1αἱ νἱνγὰ ὀΐογ  6]] τη θηΐ », 

Ἐβί-ςο ἄοῆς 'πη6 ρῥίϑσγθ αυὶ αὶϊΐ ηοίγα δϑρόγδηςς ἢ Α 9 Ϊδα 

Ὧ6 Ρ]Αΐβο ; τηϑὶβ ο᾽θδί α1 16 Θοίβ ΠΘῸΓ ἃ [814] 88 σῇδισ: 

« 46 6 5}8 ἰδημ, αἰ{-1}, σομλ 16 ἰ6 τος ἀπ ». 

[4] ΑἸ] γ5 16 Ργορβὸϊζο αἰ: 

« 1.8 Ρίοσσα α16 165 πηδςοη5 οΟὨΐ Γο]οίόο ἃ 1 6558] 

Εδξί ἀδνθηᾷθ 18 Ρίουσο ἀπ βογηγηοί α᾽δηρίο », 

οἱ 4᾽]]ΘΌΓΘ ΘΏΘΟΥΘ: « γοὶςὶ]α ργᾶηάο οἱ δα τ 16 ]ουΓη 66 

αι6 16 ΘοΙρηθυν ἃ [αἰΐθ ’ » [5] 16 νοὺβ ὄςγὶβ ἰοὰί 5] 1ρ16- 

τηϑηΐ, τοὶ, ᾿᾿ ἢ αΠ} Ὁ]6 βου ίθυγ ἀ6 γοίγο σμαυῦίό, Δἤ 46 

νου 5 σοΙῃ ρΓΘηΪΐοθΖ. [6] Οὰ6 αἰ ΘΉΓΠΟΓΘ 16 ρΙορῇῃόίο Ὁ 

« ὕπε ἰζουρο ἀ6 Ξοό]όγαίβ γ ᾽ἃ θην γομηό; [{η16] », 

115 πλ᾽οηί οηἰουγό σΟΠΊΠ16 165 4061}165 τη ΓΑΎΟη ἀθ 
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χαί " « ᾿Επὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον » (8., ΧΧΙ, 
᾽ ᾿Ὶ Ὕ " - »-»οὦοΟ.᾿ 

10). [17] Ἐν σαρκὶ οὖν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσθαι 
καὶ πάσχειν, προεφανερώθη͵ τὸ πάθος. Λέγει γὰρ ὁ προφήτης 

ἐπὶ τὸν ᾿Ισραϊλ΄' 

Οὐ Ὶ Ὦ ὮΝ ὙΊΎ ἤρου ῦν « Οναϊι τῇ ψυχῇ αὐυτων, 

Ὅτι βεβούλευνται βουλὴν ποντοὰν χαθ᾽ ἑαυτῶν." Ι ἰ " )) 

Εἰπόντες - Δήσωμεν τὸν δίκαιον, 
ς ΄- [ἢ - 4 ᾿ δ. 

Ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστίν » ([5Α1Ε, πὶ, 9-10: 

οἵ. ϑασ'. π|, 12). 

[8] Τί λέγε. ὁ ἄλλος προφήτης Μωυσῆς αὐτοῖς ; « ᾿Ιδού, 

τάδε. λέγει χύριος ὁ θεός - Εἰσέλθατε εἰς τὴν γῆν τὴν 
3 7 “ »Μ - ᾽ Ἁ » 3 Ἁ 

ἀγαθήν, ἣν ὦμοσεν χύριος τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰχ καὶ 

᾿Ιακώβ, καὶ κατακληρονομήσατε αὐτήν, γῆν ῥέουσαν γάλα 

καὶ μέλ,» (Εαοα., ΧΧΧΟΙ, ᾿, 5; οὗ. ἴου., Χχ, 24). [9] Τί 
ΝΑ ’ “ ρὲ 3 ’ ᾽ 4.κ Α ν᾿ 

δὲ λέγε. 1 γνῶσις, μάθετε, ᾿Ελπίσατε, φησίν, ἐπὶ τὸν ἐν 

σαρχὶ μέλλοντα φανεροῦσθα! ὑμῖν Ἰησοῦν. ΓΑνθρωπος γὰρ 

γῇ ἐστὶν πάσχουσα - ἀπὸ προσώπου γὰρ τῆς γῆς ἡ πλάσις 

τοῦ ᾿Αδὰμ ἐγένετο. [10] Τί οὖν λέγε: « Εἰς τὴν γῆν τὴν 

ἀγαθήν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι » (Εαοα., Χχκχιμ, 5); 

Εὐλογυτὸς ὁ κύριος ἡμῶν, ἀδελφοί, ὁ σοφίαν καὶ γοῦν 

θέμενος ἐν ἡμῖν τῶν χρυφίων αὐτοῦ. Λέγε: γὰρ ὁ προφήτης 

παραβολὴν κυρίου - τίς νοήσε", εἰ μὴ σοφὸς καὶ ἐπιστήμων 

χαὶ ἀγαπῶν τὸν κύριον αὐτοῦ ; [[1] ᾿Επεὶ οὖν ἀνακαινίσας 

ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν, ἐποίησεν ἡμᾶς ἀλλον 

τύπον, ὡς παιδίων ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς ἂν δὴ ἀναπλάο- 
4 ““ι ρΡ - ! ἥὰ - Α νι ε - φ 

σοντος αὐτοῦ ἡμᾶς. [12] Λέγε! γὰρ 1, γραφὴ περὶ ἡ μῶν, ὡς 

λέγει τῷ υἱῷ " « Ποιήσωμεν κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν 

ἡμῶν τὸν ἀνθοωπον, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν θηρίων τῆς γῆς 
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εἰ : « 15 οπέ {ἰγέ τηθβ γδϊοιηοηίβ δὰ δογί ». [7] Αἰηϑὶ 

ἄοης, σοΙΏη6 1] ἀοναὶί 56 γόνό]ογ οἱ βου γι γ ἀδΔῃ5 1ᾶ σῇ δῖγ, 

58 βου ῆγδηςο ἃ ἐἰό ργόαϊίο ἀδνδηςο. [,6 ργορῃὸΐζο δὴ οεοί 

αἰΐ δὰ βυ]οί α᾽ϑγδδ]: « ΜΔΙΠΘῸΓ,Γ ἃ Ιθὰγ ἄσηθ ! 

ΟΔΓ οσϑί ὯΏ τηϑυνδὶβ ἀθϑϑοῖη σοηΐ ΓΘ ΘΕΧ- ΤΙ 65 

[4115 οηἵ ἔογῃλό 

ΤΟΥΒ41}15 56 δοηΐ αἰΐ : ,}10η5 16 7.56 

ΟΔΓ 1] ΠοῸ.5 δϑί ὯΠ ΘΙ ὈΔΙΓΔ5 ». 

[8] Θυ᾽ ἐ5ί-ςΘ αὰὸ ἸουΓ αἷΐ Μοῖΐβθ, ἂῇ δυίγο ργορῃὸδίθ 

« γοϊςὶ οα. 416 ΡΓοΠΟηςΘ 16 ϑοίρηουν ΠὈίθδα : Επίγοζ ἀδηῃ5 

18 ἰθσγθ ϑχοϑι]θηΐίθ απ 16 ΘΟΙΡΏΘῸΓ ἃ ΡΓΟΠΊΪβ6 ΔΓ 56Γ- 

τηθηΐ ἃ ΑὈγδἤϑιη, ἴδδδο οἱ Φδοοῦ ; ῬγΥθηθζ ροϑβϑϑϑϑϑίοῃ 

σοιτηθ αἀἊΠ ΠόέΓ᾽ἴᾶρ6 ἀ6 οοἰΐο ίογτο οὰ σου]οηΐ 16 1αϊΐ οἱ 16 

ΓΪ6] ». [9] Μαῖβ ΔΡΡΥ͂6Π62Ζ οα απ αἰϊΐ ἃ σα ΡΙΌΡΟΒ Ϊἰ8 ςοῆ- 

Πδίβϑϑδηςθ 46 ρηΟΒο: ΕβρόγοζΖ, αἰ{-6116, θῇ Φόβῃαβ ααἱ ἀοῖϊί 

56 τόνόϊοσ ἃ γοιϑ ἀδΔη5 18 σῃϑδϊὶσγ. ΟΥ̓ 1 βοητηθ (ααἱ οϑί ἀ6 

ἢ 8117) οϑί 6 ἴθυσο σᾶρΡ8Ὁ]6 46 βουῆτγδηςθσ, ρυΐϊδαπο Αἀδηη 

Γαΐ πχοάο]ό γος ἀ6 18 ἰσγγο. [10] Μ 815 8] 0 Υ5 ρΡουγαυοὶ αἰ{-1] ; 

« 85 106 ἴογγο οχοϑ]]οηΐο, 1η6 ἰογγα Γ]1 596 ]δηΐο (6 ͵αϊΐ 

οἱ ἀ6 τ ]6] ἢ» --- Ο τη65 ἔΓὸΓθ5 ' θόηὶ δοϊὲ ποίγθ 5ϑΙρ ΠΘῸΓ 

ααἱ ἃ [15 6ἢ ΠΟΙ.5 ἃ ϑᾶρϑββδθ οἱ 1᾿1ης16]]|ρΡοηςθ ἀ6. 565 

βδοογοίϑ. 1,6 ργορῃὸόΐζα ρὴ οί αόβίρῃρ δ᾽] ρογϊ αυδτηθηί 16 

ϑοίρησαγ, Ουἱ 16 σοΟΙΡΙΓΘΉαΓδ δἰηοη οο]αὶ αὰἱ οϑίἰ βθᾶρο, 

ἰηδίγυϊί οἱ ααϊ αἰπγα 5οὴ ϑοίρηθαγ 7 [11] ΕΠ ἤουβ Γοηοῦνο- 

Ιαηὶ ΡδγΓ 18 γόμιϊβϑίοη ἀθβ ρόςμόβ, 1] ποὺβ ἃ σὴ 8 1Πη6 δαίΐίγα 

ΘρΙοἰηΐο, δῖ ροϊηΐ αἀ᾽ΑυοῖΓ 1᾽ ἃπι6 ἀ6 ρει 5 οηΐδηΐς, 1ὰ5- 

ἰοτηθηΐ ΠΟΙΏΠΊ6 51] ΠΟοὰ8 οΓόδιί ἃ ἡουγοδα ; [12] οἀΓ ο᾽ σὲ ἀ6 

ΠΟᾺ5 αὰ]6 μ81]6 1᾿᾽ Ἑεγι γα Ἰόοσγβδααθ (Ώ]16) αἰΐ δὰ ΕἸ5 : 

« ΕδΙβοῃβ 1 ΠΟΙΏΙΩ6 ἃ ΠΟΐΓΕ δ 6 οἱ ΓΟΘβΟ ὈΪδηςθ, οἷ αὐ] 
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καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσ- 

σὴς » (Οοη., 1, 26). Καὶ εἶπεν χύριος, ἰδὼν τὸ καλὸν 

πλάσμα ἡμῶν: « Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε 

τὴν γῆν » (διι., 1, 8). Ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν. [18] Πάλιν 
4. ἂς, -Ὁ 4 ἷ ΑἉ [2 - Π -Ο Π " 3 

σοι ἐπιδείξω πῶς, (ὡς) πρὸς ἡ μᾶς λέγει, δευτέραν πλάσιν ἐπ 
δ ’ μὴ ᾿ , ἊΝ , 31 - ᾿ 
ἐσγάτων εποίγησεν. Λένει, ὁεὲ χύριος" « Ιὸου, ποιῶ τὰ 
» ᾿ ς Α » 

στα νἀ τα (οἱ. Μάττη., ΧΙχ, 90; ΧΧ, 16). 
ὡἰς τοῦτο οὖν ΠΕ Τὸ ὁ ποοφήτης " « Εἰσέλθατε εἰς γῖν 

ῥέουσαν γάλα καὶ μέλ, καὶ καταχυριεύσατε αὐτῆς » 

(Εαοι!., χχχιι, 3; Οὅδιη., 1, 28). [1 4] Ἴδε οὖν, ἡμεῖς 

ἀγαπεπλάσμεθα, καθὼς πάλιν ἐν ἑτέρῳ προ η τ λέγε: 
- 

« Ἰδού, λέγει: κύριος, ἐξελῶ τούτων », τουτέστιν ὧν 

προέβλεπεν τὸ πνεῦμα κυρίου, « τὰς λιθίνας καροίας καὶ 

ἐμβαλῶ σαρκχίνας » (ἘΖΕΘΗΙΕΙ,, ΧΙ, 190; ΧΧΧΥῚ, 26)" 

αὐτὸς ἐν σαρχὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι καὶ ἐν ἡμῖν κατοιχεῖν. 

[15] Ναὸς γὰρ ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ τὸ κατοικητή- 

ριον ἡμῶν τίς χαρδίας. [10] Λέγει γὰρ κύριος πάλιν" 

« Καὶ ἐν τίν. ὀφθήσομαι τῷ “οι οἰῳ τῷ θεῷ μου καὶ 
ὀοξασθήτομαι » (οἵ. ᾿ς. χιι, 3); 

57 9 -Οᾷν - 

« ᾿Εξομολογήσομαί σο! ἐν ἐχκλυησία ἀδελφῶν μου, 

Καὶ ψαλῶ σο!. ἀναμέσον ἐχχλη, σίας ἁγίων ν (οἵ. ᾿Ξ. ΧΧΙ, 

50). 

" 

Οὐχοῦν ἡμεῖς ἐσμέν, οὕς εἰσήγαγεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. 

[11] Τί οὖν τὸ γάλα χαὶ τὸ μέλι; ὅτι πρῶτον τὸ παιδίον 

μέλιτι, εἶτα γάλαχτι ζωοποιεῖται " οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς τῇ 

πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ τῷ λόγῳ ζωοποιούμενοι ζήσομεν 

χαταχυριεύοντες τῆς γῆς. [18] Προείοηχε δὲ ἐπάνω " « Καὶ ῦ νῶν Ὡς Ὗ ἐ Ὁ" ὶ Ψ ΟἿ᾽) Ψ Φ 



Ὰ ΟΝΟΘΕ ὈΕῈ ΤᾺ ΘΕΘΟΟΝΌΕ ΘΟΠΚΆΤΙΟΝ Π Ὁ] 

ΠΟΙ Π8Δη66 Διὶχ Ὀδΐθ5 αἀ6 Ϊα ογσθ οἱ δὺυχ οἰβδθδὺχ ἀὰ ςἰ6] οἱ 

ΘῸΧ ΡΟΙΒΒΟῺ5 αἀ6 18 ΘΓ! » Εἴ ἀγδηί νὰ 16 ςμποί-ἀ'σσαντο 486 

ΠΟΙᾺ ὀξζίοῃδβ, 16 ΘΙ ΘΓ δ]οαΐα : « ΟΥΟΪ5562Ζ, ζτ]{1Ρ}162- 

νου 5 οἱ ΓΘΙΏΡ]15562 18 ἴογγο ' » (65 ρᾶγ0165 Πιγοηΐ δαγοβϑόρϑ 

ΔῈ ΕἾ] ; [19] 815 6 (6 τηοηίγογαὶ δι ϑϑὶ σοιητηθηΐ, Πάῤ]α ἃ 

58 ΡΔΓΟΪ6 ΘΏγνΟΓΒ ΠΟυΒ,.1] ([6 (ἢ τ15.2) ἃ [α1ἰ ἀΔῃ5 165 ἀοΓΠ 6 Γ5 

(6 1ρ5 'η6 ἀριιχιότηθ ογόδίίοῃ. [,6 δοίρῃεαγ αἰΐ οὴ οῇδί: 

« γοϊοΐ αὰ8 }6 [αϊ5 165 ἀφ γηϊὸγοβ σῃοϑο5 (61165. ατι6 165 ργϑ- 

Τα Γ6 5»; οἱ ς᾽ οβδί ἃ αυοὶ 56 τόϊόγα 1 ὍΓδςο]6 ἀπ ῥτορμβόϊζα: 

«ΕὨ(ΓΘΟΖ ἀ8Δ}5 ἰὰ ἰοΥγο οἷ σου]οηΐ 16 ]δἰΐ οί 16 στη ϊ6] οἱ ἀοση]- 

Π62-]ἰᾶ ». [14] ΟΥ̓́ΤΟΙ ΔΓ4116Ζ-16, ΠΟ.15 ἀνοἢ5 όἰό ογόός ἃ που- 

γϑϑιι, 5610η 41}}} οδϑί τηδγσγαὺό ἀδὴ5 τὴ δυΐγα ῥγορβῃὸόϊζο: 

« γοϊοϊ, α11 16 ΒοΙρ ΘΙΓ, αὐτὰ ςουχ-]ὰ », οοοἰ-ἀἃ-αἸΓ6 σρυχ. 

αὰὺὸ 1 ΕΒρτὶὶ ἀὰ ΒοΙρΏΘαν νογαὶί α᾽ανδῆςθ, « 1᾿ΔΥΓΔΟΠΟΓδὶ 

ἸΘΌΓΒ σΟΟῸΓΒ ἀ6 ΡΊΘΓΓΟ οἱ θη τηρίίγαὶ ἃ ἰὰ ρίδοθ, 46 σῃδὶγ », 

Ἰυ]-τηδτηθ ἀσνδηί 56 ὨἸδηϊίοδίου. ἀδηβ 1ὰ σῃδιγ οἵ ὨδΌΪ(οΓ 

6η Ποῦ. [15] Μ65 {τόγοϑ, 1 δ Ὀϊδίϊοη ἀθ Π05 σου 5 οϑί ἢ 

[6 016 ϑαϊηΐ ρου, 16 56 Ί ΚΡ ΘΌΓ, [10] ΑΓ 1] Θ᾿ ΟΧΡΓΙ 6 ΘΠΓΟΓῸ 

δἰηδὶ : « Οὐ τὴο ργόβοηϊογαϊ-)6 ἀδνδηΐ 16 ϑϑίρῃθυῦ ΠΊΟἢ 

Ὠῖθοα οἵ 56Γ81-͵6 β]ογῆό) »» --- Εἰ 1] γτόροῃα: 

« 46 ἰ6 σοῃηΐοϑϑοῦδὶ ἀΔῃ5 1᾿ 4556 1 0] 66 46 τὴ65 ΠὸΓ6 5 

Εἰ)6 ἰ6 ςεἢδηίογαὶ δ συ] !θὰ αἀο 1455 Ὁ] 66 ἀ68 

[5δϊηἰξ», 

Ο᾽οδσέ ἀοης θίθηῃ ποι 4} ἃ ἰηἰγοάπ1 5 ἀἄδῃβ πὸ ἰοῦγο 

οχοο]]οηίο, [17] Μαῖβ ρουγαποὶ [16 ]αϊΐ οἱ 16 τηΐοϑὶ ) Ο᾽ βϑδί 

αυὕ ᾿οηΐδηΐ ο5ἰ ἀΑὈοΟΓα ΠΟΌΓΙΙ ἀθ τῇ 6] ρα 5 ἀ6 ]αϊΐί ; ΠΟ 5 

ὀίδηΐ ἀοῃῆς ΠΟΌΣΙΙΒ ἀ6 1η6Π16 ρδ1 Ϊᾶ ἴοἱ ἃ ἰᾶ ΡΓΟΙΏΊ6556 οἱ 

ΡΌΓ ἰὰ ρῥγόἀϊοαίζζοη, ποὺ5. ΥἹΓΟΩ5 6 ἀοιμϊηδηί ἰᾶ ἰοΥΓθ. 

[18] Ῥγόοςὀαοιητηοθηίΐ (16 561 5 ΠΘῸΓῚ) αναϊί ργορμό(ϊ5ό: «Ο}}5 



91 ΕΡΙΤΒΕ ὈῈ ΒΑΒΝΑΒΕ ΥΙ, 19-Υ.1, ὃ 

αὐξανέσθωσαν χαὶ πληθυνέσθωσαν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν 
ς ’ Ὕ δον ’ τὰ Ν 

ἰχθύων » (Οδηδδο, τ, 8). Τίς οὖν ὁ δυνάμενος νῦν ἄργειν 
θηρίων ἢ ἰχθύων ἢ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ; Αἰσθάνεσθα!ι 

Α ᾽ ’ ᾿ Ω͂ Α Ν 3 ’ " 7) [ε] 

γὰρ ὀφείλομεν, ὅτι τὸ ἄρχειν ἐξουσίας ἐστίν, ἵνα τις 
νὴ ! ω ᾽ ἦγ " ’ ν - " 
ἐπιτάξας κυριεύσῃ. [19] Εἰ οὖν οὐ γίνεται τουτὸ νῦν, ἄρα 

ἡμῖν εἴογγκεν, πότε " ὅταν καὶ αὐτοὶ τελειωθῶμεν χληρονόμοι 

τῆς διαθήχης χυρίου γενέσθαι. 

ὙΠ. Οὐκοῦν νοεῖτε, τέχνα εὐφροσύνης, ὅτι πάντα ὁ 

χαλὸς χύριος προεφανέρωσεν ἡμῖν, ἵνα γνῶμεν, ᾧ κατὰ 

πάντα εὐχαριστοῦντες ὀφείλομεν αἰνεῖν. [2] Εἰ οὖν ὁ υἱὸς 

τοῦ θεοῦ, ὧν χύριος καὶ « μέλλων χρίνειν ζῶντας καὶ 

νεχρούς » (ΤΠ Τιπιοίδι.. αν, 1), ἔπαθεν, ἵνα ἡ πληγὴ αὐτοῦ 

ζωοποιήσῃ ἡμᾶς " πιστεύσωμεν, ὅτ' ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐχ 

Ἡούνατο παθεῖν εἰ μὴ ὃι᾽ ἡμᾶς. 

[3] ᾿Αλλὰ καὶ στσυρωθεὶς « ἐποτίζετο ὄξε', χαὶ χολῇ » 

(οἴ. Μαάττη., χχνπ. 374, ἠδ). ᾿Αχούσατε, πῶς περὶ 

τούτου πεφανέρωχαν οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ. Γεγραμμένης 

ἐντολῆς " « Ὃς ἂν μὴ γηστεύσῃ, τὴν νηστείαν, θανάτῳ 

ἐξολεθρευθήσεται » (οἵ. Πουϊί., ΧΧΗΙ, 20), ἐνετείλατο 
χύριος, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν 

ἔμελλεν τὸ σχεῦος τοῦ πνεύματος προσφέρειν θυσίαν, ἵνα 

καὶ ὁ τύπος ὁ γενόμενος ἐπὶ ᾿Ισαὰκ τοῦ προσενεχθέντος ἐπὶ 

τὸ θυσιαστήριον τελεσῦζ, [1] Τί οὖν λέγε! ἐν τῷ προφήτῃ ; 

« Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου τοῦ προσφερομένου τῇ 

γηστείᾳ ὑπὲρ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ». Προσέχετε ἀχριβῶς " 
« Καὶ φαγέτωσαν οἱ, ἱερεῖς μόνοι πάντες τὸ ἔντερον ἄπλυτον 

Ἁ ν 

μετὰ ὄξους » (1 πέδιι" ἱποον αϊπ). [5] Πρὸς τί; ᾿Επειδὴ ἐμὲ 



ΟΗΒΙ͂Τ ΕΙΟΒΕ ὍΔΝΘ ΓΕ ἈΠ ΕΧΡΙΑΤΟΙΒΕ 5 

σγοϊββϑηΐ οἵ 86 γα] ἰ 0] 16 ηΐ οἱ οοτητηδηἀθηΐ δὺχ ροΐ550}8 ». 

Οἵ αὺὰϊ ἄοης ρῥγόβοηϊοιηθηΐ ρϑιιΐΐ σοΙΠ ΔΉ 6 ΘΓ διιχ Ὀδίθ5, 

Δὺχ ρΡοΐββοῃϑβ, αὑχ οἰβϑδὺχ ἀπ ςἷ6] Νοὺδ ἀθν 5 ΓΟΙΏΔΓ- 

416Γ 46 σοΙ ΤΙ Δη66Γ ο᾽ 651 ΔΎΟ 18 ριυι 558ηςο 6η ἀοηηδηΐὶ 

ὯΠ οἵάγα ἀθ6 ἔδϊγθ ργόυδ]οιὶγ δοὴ δυϊίογό. [19] 81 16] 

Π᾽65ΐ ρΡᾶ5 16 ςδ5 τηδϊηἰθηδηΐί, 1 ποι5 ἃ ἐἰό αἷί ᾳυδηα 1] 56 

Γόδ] βοσαῖϊί ; ο᾽οϑδί Ἰογϑαὰθ που 5-Π δ 65 56ΓΟἢ5 αἀρθν η 5 

8.5562Ζ ρΡδΙΓΐδὶ(5 ΡΟΌΓΣ Θη ΤΟΥ θη ροϑβϑϑοϑϑίοῃ ἀ6 Ἰ᾽ μβόγ ίδρε ἀὰ 

ἰοϑίδιηθηΐ ἀὰ 56 ΏΘΕΟΓ. 

Υ1]. Μεοιίοζονουβ ἀοῆς ἀδη5 1 Θϑρυὶί, θηΐδηΐβ ἀ6 1᾽41]6- 

σΓ6556, 4αι6 16 ὈΟη ΘΘΙΡΏΘΟΣΙ ΠΟ0ὰ5 ἃ ἰοπί Γόνό]ό αν η 6 

δῇῆῃ αυ᾽ θη ἰουίθ οἰγοοηδίδησθ ΠΟῸ5 580] 05 ἃ αἱ ηοὰ5 

ΝΟΠΊΙΔΘ5 αὀθίίουγβ 46 ἢο05 δεοίϊΐοῃηβςβ 46 ργἂοθς οἵ ἀθ 05 

Ιουδηρ65. [2] 51 ἰὰ ΕἾ15 ἀα Πίοα, αποίΐϊασα 5οΙρηΘ ΘΓ οἵ 

«Ἶαρα ἔαΐυγ ἀ65 νἱνδηΐβ οἱ ἀθ5 τηοσίβ» ἃ δουῆσσί δῆῃ α6 

ΠΟῸΒ5 ἴϑδίγαε νυἱνῦθ Ἃθ 565 Ὀ]ΘΘΘΌΓΟΒ, ΟΓΟΥΟῺΒ δυδδὶ ασὰ6 

16 ΕἾ]5 ἀα Ὠίθι ἢ6 ροιπνϑὶί βου ῆεἔγιγ αα᾽ὰ οαῖι56 ἀ6 ηουϑ5. 

[3] Μδῖβ, 5. 1ἃ Ἵσύοϊχ, « 1] [αἰ δρτοανό 46 νἱηδίργα οἱ 6 

Β61].». ΟΥ̓ΔΡΡΓΘΏΘΖ σομητηθσηΐ ς6]ἃ ἀνδὶΐ ἐἰέ ᾿ηαϊαπό ἀανδῆςθ 

ΡΔΓ 165 ργόίγος ἀὰ ἰθρ]ο. [,6 56 Ιρ ΘΓ ἀνδϊὶί ροχίό ο6 ῥγχό- 

σορίο ἀ8η8 1 Ἐογϊίαγο: « (611 φαΐ η6 οὔ η6΄ὰ Ρᾶ5 δὰ )οὺΓ 

ἄπ οὔπηρθ 5θῖϑα τὴ 5 ἃ τηοχί », Ρᾶγςο α}} ἀσναὶί ΟΗ͂ΓΙΓ 6 

ΒΟΥ ῆσΘ ΡΟΌΤ Π05 ρόςμέβ 16 νᾶβθ γδηΐογηδηΐ 500 δϑδροσὶΐ 

(Θοῃ ζΤΟΓΡ5) δῇη απ [ΐ δοςοιηρ 1 1᾿᾿νδηθιηθηΐ ἤραγέ 6η 

158ᾶς οἴἶογί ΞὙ ἢ διιίρ]. [4] ΟΥ, απο αἰ{-1}] ΠΠ62Ζ 16 ρΡγορῃόϊζον 

--- - ΟυἿ]5 ᾿ηδηροηΐ αἰ θοὰς οὔοτγί δὰ 1οῖγ ἀὰ ἰοηθ 

ΡουΓ ἰοῦ [65 ρόςΠό5.» Εἰ, --- ΓΘΙΏΔΓΑΌ6Ζ ὈΊΘῊ ς6ΕΪ, -α « 4.6 

ἴουϑβ 165 ρτγόΐζγοβ οἱ 165 56115 ργόίγοβ ᾿ηδηρϑηΐ 165 υ᾽βοὺγθϑ 

ΏΟῊ ᾿ανός, οἱ ἀπ νἱπδῖρτα. » [5] Ρουγαυοὶ ς6]84} --- ῬΑΓΟΘ 



φ ς- ΕΡΙΤΒΕ ὈΕῈ ΒΑΝΝΑΒΕΗ͂ ΥΠ,6-.:1 

ὑπὲρ ἀβάσττον μέλλοντα τοῦ λαοῦ ψοὺυ τοῦ καινοῦ προσ- 

φέρειν τὴν σάρχα μοῦ μέλλετε « ποτίζειν χολὴν μετὰ 

ΤῊΣ » (Ματτη., ΧΧΥΉ, 31, ἠδ), φάγετε ὑμεῖς μόνοι, τοῦ 

λαοῦ νυ στεύοντος καὶ χοπτομένου ἐπὶ σάχχου καὶ σποῦου. 

ἵνα δείξῃ, ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν ὑπ᾽ αὐτῶν. [6] “Α ἐνετείλατο, 

προσέχετε . «Λάβετε 290 τράγους χαλοὺς καὶ ὁμοίους χαὶ 

προσενέγχατε, χαὶ λαβέτω ὁ ἱεοεὺς τὸν ἕνα εἰς ὁλοχαύτωμα 

ὑπὲρ ἜΡΘΥ » (Πουϊ!., χνι, 7. 9). [1] Τὸν δὲ ἕνα τί 

ποιήσουσιν; « ᾿Κπικατάρατος, ουσίν, ὁ εἴς » (οἵ. Πεουϊεὶᾳ. 

ΧΥῚ, ὃ, 10). Ποοσέχετε, πῶς ὁ τύπος τοῦ Ἶησοῦ φανεροῦ- 
ται - [8] « Καὶ ἐμπτύσατε πάντες καὶ χαταχεντήσατε χαὶ 

ΡΝ ᾿ 3 - 

περίθετε τὸ ἔριον τὸ κόχκχινον πεοὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ 

ρημον βληθήτω » (Δ πὶ. ὑπο. .). Καὶ ὅταν γένηται 
[ἐὲ φ 

οὕτως, ἄγε! . Ὁ ῥαστάζωντ πον υ νῷ ὧν εἰς τὴν ἔοτημμον χαὶ ἀφαιρεῖ 

6 3 Μ 

οὕτως εἰς ἐ 

τὸ ἔριον καὶ ἐπιτίθησιν αὐτὸ ἐπὶ φρύγανον τὸ λεγόμενον 
Α " - ᾿ 

ῥαχή, οὐ καὶ τ ὺς βλαστοὺς εἰώθαμεν τ τρώγει ἐν τῷ ώρᾳ 

εὑρίσχοντες " οὕτω μόνης τῆς ῥα μῆς οἱ χαρποὶ γλυχε 
ἣ Η Ὕ - ᾿ εἴ 3 

εἰσίν, [9] Τί οὖν τοῦτό ἐστιν ; Προσέμετε " « Τὸν μὲν ἕνα ἐπ 
Ἁ ! Α αὶ 6 ᾿ ! ω τὸ θυσιαστήσιον, τὸν δὲ ἕνα ἐπικατάρατον » ([,ουἱΐ., ΧνῚ, δ), 

ς“ 

καὶ ὅτ' τὸν ἐπικατάρατον ἐστεφανωμένον; ἐπειδὴ ὄψονται 

αὐτὸν τότε τῇ ἡμέρᾳ τὸν πορηον, ἔχοντα τὸν χόχχινον περὶ 

τὴν σάρκα καὶ ἐροῦσιν" Οὐχ οὗτός ἐστιν, ὃν ποτε ἡμεῖς 

ἐσταυρώσαμεν ἐξουθενήσαντες καὶ χαταχεντήσαντες καὶ 

ἐμπτύσαντες: ᾿Αληθῶς οὗτος ἦν, ὁ τότε “Ὁ: ἑαυτὸν υἱὸν 

θεοῦ εἶναι. [10] Πῶς γὰρ ὅμοιος ἐχείνῳ ; Εἰς τοῦτο « ὁμοίους 

τοὺς τράγους, καλούς, ἴσους » (οἷ. Πουϊί., Χνι, 7), ἵνα, 
͵ ( »᾿ 4 ’ 9 ’ 5 - Α - 

οἵαν ιὐρτιν αὐτόν τοῖξ ξοου ξνον. ἐχπλαγῶσιν ει τῇ 
᾿ 



ΟἩΒΙΩΤ ΕἸ ΒΗ ΠΑΝ ΓΕ ΕΗΙΤ ΕΧΡΙΑΤΟΙΒΕ 57 

α6 νοῦϑβ « ΤηΔΌΓΘΌΨΟΓΟΖ ἀὁ Π6] οἱ ἀα νἱ μαῖρσθ », τηοὶ αἱ 

νδὶϑβ ΟΓΙΓ 6 58. ῆσθ Τὴ8 ΟΠ Δ1Γ ῬΟῸΪΓ 165 ρΡόςπόβ 46 ΤΙ 0ῃ 

ἢουνθδιι ΡΘΌΡ]Θ, νοῖ5 560]5 6 ΙὩΔΏΡΘΓΘΖ, ἰΔ 415 406 16 

ΡΘΌΡΙΟ Ἰούπογα οἱ 56 ἔγδροια ἰἴὰ ροϊίγίηθ ἀδηβ 16 88ς 

οἱ 16 οοηάσθ; εἱ Ῥουγ τποῃέγου 40} ἕδυξ αα}} βου το 

ΡᾶΓ οὐχ, [6] ΓΟ ΔΓΑ 162 165 ρΡΓόςορίθβ α}} ἃ ἀοηῃόξ : « Ῥγο- 

Ὧ6Ζ ἀφοῸχ Ὀους5, ὈΘδυχ οἱ 501 Ὁ] Ὁ]65 οί γ ουχ, ρυ 15 ΟΗΓοΖ- 

165 οἱ αὰς 16 ργόξγθ δὴ ρῬῦθῆηθ ἢ ΡΟῸΓ ἰ6 ὈΓύ]ΟΥ 6 Πο]ο- 

σαυβία ἃ οαπ156 ἀ65 ρόςῃό5. » [7] )Ὧὰς6 ἔαϊγτο ἀ6 1 ααΐτα θοὰς 

- «Οἷο ςο]ἰ-1Ἰὰ, ἀϊῖ-1}], δο11 τηδυαϊΐ,» ΟΥ ΓοιηδΙα.6Ζ 

ςοιητηοηίΐ Φόδπιιβ οϑί τηδηϊζοϑίό 1οἱ οῇ ἤρατγα : [8] « ΟγδοΒ6Ζ 

ἰουβ 50 1αἱ, Ρ6Υς662-16 ἀ6 ρῥἰαᾳίῦγοβ, ς01Π62Ζ-ἰ|6 αἀἴΠπ6 ᾿Δ1η6 

ΓουρΡΟ ὀσδυ]δαίο, οἱ ἀδῃβ οοἱ ὀΐζαΐ α}} δοὶΐ ομδϑϑό δι 

ἀόποχγί. » Ουδηα ἰουί ς6]8 οϑδί οχόσυίό, σθ] αἱ ααἱ οηρογίθ 

Ια θοὰς 1 πηὸδηθ νϑγβ ἰ6 ἀόδβεογί, 1αἱ δη]ὸνα 1ὰ ἰαΐηθ 41}}} 

τηϑί ΒΓ τ Ὀιθθοὴ ἀ6 ΤΟης65. ΝΟᾺ8Θ. Οἢ ΤὩΔΉΡΘΟΙΒ [65 

Ὀαϊδ65 ἃ 1ὰ Γϑηςοηΐγε ἀδηϑβ ἰὰἃ σῇ ρΡᾶΡΏΘ, 1] ΗὟ ἃ 46 165 

{γαϊΐβ ἀο65. γοῆσο5. ΡΟῸΪ ἀἰΐγα 51] ἀουχ, [9] Εαϊΐθϑ τηδιηΐο- 

ηδηΐί δἰϊθηζίοη ἃ σα 416 510 186 σθοΐ : « ἊῺ θοὰς ΡΟῺΓ 1᾽δὺ- 

6] ἀ65 βϑδουϊῆςοβ, ἃ Ὀοὰς νου ἃ ἰᾶ πηδ] αϊςἰἸΟἢ ", οἱ ΡΟῸΓ 

41.61]16 Γαίβοῃ ςο] αἱ-Οἱ οδέ σου γοπηό. Ο᾽ δδὲ αὰ ὌΠ ἸΟῸΓ 115 16 

γουγοηί (Φόβσ5᾽, ἄνὸς 588 σῇδίι" σουνογίο ἀὰ νόξοσηθηΐ ὀσδγ- 

Ἰαίθ, οἱ 115 αἰγοηΐ : Ν᾿ θϑοί-ςο. ρΡᾷὰ5 Ἷϑ]ὺϊ αὰ1όὸ ΠΟῸΒ ΔΎΟ 5 

δυίγοίοϊβ οαἰγαρό, σουνογί ἀ6 σοὰρβ οἱ ἀ6 ογδοῆϑδίβ, οἱ 

οηῆη ογιςοϊῆό. Εη νόγὶἰό, ς᾽ 651 σ61]1-Ο] ααὰὶ ΔΙ γτηδὶΐ 4} 

ὀζαϊί 16 ἢ]5 ἀ6 Ὠϊδα. [10] Μ815 ρουγαιοὶ Ἀη Ροιις ἀοἰ(-ἢ} δίΓο 

ΒΘΙΩὈ]ΔΌ]6 ἃ ᾿᾽᾿δαςΓ6 « Τ,65 θοὰο5 ἀοϊνοηΐ δία σοι Ὁ]8 0165 

οἱ ροϑιιχ οἱ ἀθ τηόῃγο ἰ81}16, ἀῆ ἢ 4π6 16 Ἰοὰγ οἱ 115 16 γοσ- 

γοηΐ (Φόξιι5) γονθηἶγ, 115 δοϊοηΐ ἔγαρρόβ ἀο βδίαροιυ ἃ σαιϊι56 
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. ἢ - ,. 3 --Ὕ  ν-ὠ , ἢ - 1 

ὁμοιότητι τοῦ τράγου. Ουχοῦν ἴδε τὸν τύπον τοῦ μέλλοντος 
! 51, ρει , ΜἍἭ, ἰω ΙΝ ΒΝ ἀ - ᾿ 

πάσχειν Ἰησοῦ. [11] Τί ὁέ, ὅτι τὸ ἔριον εἰς μέσον τῶν ἀχαν- 

θῶν τιθέασιν ; Τύπος ἐστὶν τοῦ Γησοῦ τῇ ἐχχλησίᾳ χείμε- 
[ω 44 ΓΝ ᾿ » Ὕ ᾿ ’ ἝΞ ὦ " 4 

νος, ὅτι ὃς ἐὰν θέλγ, τὸ ἔοιον ἄρα. τὸ κόχχινον, ὁεῖ αὐτὸν 
Ἀ “ΝᾺ 4 γ ᾿ δ » ᾿ 

πολλὰ παθεῖν οιὰ τὸ εἶνα! φοβερὰν τὴν ἄκανθαν, καὶ 
- 4 “- [ε ῇ [4 ’ 

θλιβέντα κυριεῦσαι αὐτοῦ. Οὕτω, φησίν, οἱ θέλοντές με 

ἰοεῖν καὶ ὅψασθαί μου τῆς βασιλείας, ὀφείλουσιν θλιβέντες 

καὶ παθόντες λαβεῖν με. 

--ὠ -ο - τ 

ΨΠΠ (οἵ. ΜΝνοηιδιαβ. χιχ). Τίνα ὁὲ δοχεῖτε τύπον εἶναι; 
φ " »-»ἭὝ5Σ. 3 Α Ι ἝἤὮ ἢ Ἁ »"»» - Τ 

ὅτι ἐντέταλται τῷ ᾿Ισραὴλ προσφέρειν δάμαλιν τοὺς ἄνδοας, 

ἐν οἷς εἰσὶν ἁμαρτίαι τέλειαι, καὶ σφάξαντας καταχαίειν, καὶ 
» [ἐ Α ἊΣ “Ν᾽ Ἁ ΙΔ χλ) Σς » . ᾿ 

αἴοξιν τότε τὴν σποδὸν παιοία χαὶ βάλλειν εἰς ἀγγη͵ καὶ 
, " »ν-"- 

περιτιθένα, τὸ ἔριον τὸ χόχχινον ἐπὶ ξύλον (ἴδε πάλιν ὁ 

τύπος ὁ τοῦ σταυροῦ καὶ τὸ ἔοιον τὸ χόχχινον) καὶ τὸ 
φ [ἐ -ς ᾿ 

υσσωπον, χαὶ οὕτως ῥαντίζειν τὰ παιδία καθ᾽ ἕνα τὸν 
Ὁ .- ὃν νι κι κε “ον [ὲ - “ΟΣ 

λαόν, ἵνα ἁγνίζωνται ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ; [2] Νοεῖτε, πῶς ἐν 

χπλότητι λέγε. ὑμῖν. Ὃ μόσγος ὁ ̓Ιησοῦς ἐστίν, οἱ π ἁπλότητι λέγει υμῖν. Ὃ μόσχος ὁ ᾿Ιησοῦς ἐστίν, οἱ προσ- 
ΟΝ Ἅ ς 4 " 

φέροντες ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οἱ προσενέγχαντες αὐτὸν ἐπὶ 
ο Ὺ ' ῃ{ᾳ{0{: » ἥν ΝΣ: ε 
τὴν σφαγήν. Εἶτα οὐχέτι ἀνῦρες, οὐχέτι ἁμαρτωλῶν 

ἢ ὀόξα. 

9] Οἱ ῥαντίζοντες παῖδες οἱ εὐαγνελισό ἑν τὶ [ ῥαντίζοντες παῖοες οἱ ευαγγελισάμεγοι ἡμῖν τὴν 
» “" “ κι “ἢ κλ ς ν “᾿ς γον τι 
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἁγνισμὸν τῆς καρθίας, οἷς 
γ ὃςἠ - 5 λί Α ΣῈ Ύ ὮἣΝὃΡ “-Φ  ῳὔᾧ"ὕ} ᾿ 

ἔδωχεν τοῦ εὐαγγελίου τὴν ἐξουσίαν, οὖσιν δεκαδύο εἰς 
-» - ς - Ὁ “ -» 2 

μαρτύριον τῶν φυλῶν (ὅτι ὀεχαδύο φυλαὶ τοῦ ᾿Ισραΐ!λ), ' 
4 ᾿ , ἐν ν᾿, ἐς τὸ κηρύσσειν. [4] Διὰ τί δὲ τρεῖς παῖδες οἱ ῥαντίζοντες ; 
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46 18 ΓΟΒΒΘΙ  Ὀ]ΔΏς6 (ςΟΙΏΙῺ6 ἀδη5 16 (85) ἀὰ Ρους. Τὰ νοὶδ 

ἄοης ἰςεὶ ἰα ἤρατο ἀ6 Φόδυβ αὖὕἱ ἀσναῖϊί βουβγιγ. [11] Μαῖ5 

Ρουγαυοὶ 18 ἰἸαΐηθ δϑί- 6116 ἀόροβόθ δὶ γ1]]16ὰ 465 ὀρ: η685 Ὑ 

-- Οοδί πη ἢρΈΓΕΟ ἀ6 ΤΖόέδι5, Ργοροβόα ρουγ 1 ἜἘΡ]156. ΟυἹἱ- 

σοηα86 γοαΐ Θη] ον 18 Ἰδῖηθ ἐσδγ]δίο, ἀοἱΐ 56 ἀμ Π Γ ὈΐΘη 

ἀθ5 ροίηβϑβ, ἃ εϑιβθ ἀδβ ὀρίῃθβς ἀδῆρϑγθιβθβ, οἱ 1] η6 5 ἢ 

Γοηᾶ τηδϊίγο αὐ᾽δὰ ῥΥὶχ α εῆογίβ ρόῃ!] 0165. Αἰηδβὶ, α1{-1}, 

σοὺχ ααἱ ρῥγόϊοηαροηΐ τη6 νοῦ οἱ δἰίθι πΠάσγθ ΙὩΟη ΓΟΥΔΌΙΪΩΘ, 

αἀοϊνοηΐ τῇ ΟὈίθ ἢ ΡΔΓ 1᾿ δ ΗΠ! οἰίοη οἱ 165 Βου ἤδη ς65. 

ΥΠ|. Ομὑ6116 ἤρατο ροηβοζ-νοῦβ 4} Υγ αἷίΐ ἀδῃ8 16 σοχη- 

τηδηαοηηθοηί δι ἃ σΓδ8] : αὰθ 165 ΠΟΙΏΙΏ65 σΟΌρΔΌ]65 ἀκ 

δταηάβ ρέςμός οτγρηΐ υῃηὴ6 ρΡόηϊδββθο, 1 ὁρογρϑηΐ οἱ ]8ἃ 

Ὀγὰ]οηΐ ; αα ρηϑυϊίο ἀ6 6165 οδηΐδηΐβ, γαιηδϑϑδηΐ 18 σ6η- 

ἄγο, ]ὰ νούβϑθηΐ ἀδῃη5 465 νδ8565, ατ'115 δηγου]οηΐ δυΐουῦ 

ἀ᾽ ὯἊΠ ὈΟ]5 ἀ6 ἃ ἰᾶίηθ ὀςσαγ] δία (γοὶςὶ 46 πουγϑδι ὰη6 ἤρΈ ΓΟ 

46 18 σσοῖὶχ οἵ 1ὰ 1δ1π 6 ἐσδι]δίθ) οἱ ἀθ 1 Ὥγϑβορε ; αυρηῆῃ 

(65 ἰδαμοβ Θηΐδηςβ δϑρογρϑηΐ 16 ρϑαρΐο, ἰουβ 165 θη 5 .ἢ 

ΡδΙ ὑη, δἤη ἀθ 165 ρυτῦῆογ ἀθ Ἰθὰγβ ρόςπόβ ἢ [2] Βοοη- 

Ώ815562Ζ2 ἀνθς 41}61]16 ἰτηρ]οϊίό 11] θὰ ΡΔΓ]6. ἴ,ἃ βιόηϊθβδο 

γΓοργόβοηΐο Φόβιιϑ; 165 Ποιηπηθ5 ρόσῃοιυγθο αὐ ᾿᾿οΒΠτγοηί, 

σουχ αὶ οηΐ ργόβοηςό 655 ἃ 1ὰ ποτα. [ΑΡτγὸδβ ςο]8, ΠηΪ5, 

(65 Βοιητηθ8 ! Πηΐσ, 18 ρΊ]οἶΓα 465 ρέςῃοιυ81. 

[3] 1,65 ]θ.η65 σοη5 ατὶ ἀϑρογροηΐ βοηΐ 165 μόγδαδυ 5 ἀα 

ὈοΏη6 ΠΟουγ6116 ααἱ Ποὰ5 οἠἱ δηηοηςό Ϊᾶ Γὐὀτηϊδϑίοη ἀ65 

ΡόςδόΞς οἱ 184 ρυτὶΠοδίίϊοη ἀὰ σοαοὰγ. Α οὐχ ἔαΐ οοηῆόρ ]ἃ 

ΡὈ]οῖμα δυίοσγιἰό ἀρ 1᾿᾿όνδηρ!]ο θη νὰ ἄς 8 ργόαϊοδίϊοῃ : 

οἱ 115 δοηΐ ἀουζα 6ὴ ον ἀθ5 ἀοαζΖο {τὶ ριι5 α᾽1ϑγαξ!, 

[4] Εἰ ρουγαποὶ ἰΓοὶδ θη 65 Κη 5 διηρ]ονόβ ἃ 1 ΔΘ ροΥ͂ϑΊ οη ἢ 



60 ΕΡΙΤΙΕ ΠῈ ΒΑΠΝΑΒΙΣ ΥΠΙ,8-ἸΧ, 

γ πον, 3 [4 Π ᾽ ; 3 ΓΗ͂Ν ἧἦἶ ! 

Εἰς μαρτύριον ᾿Αβραάμ, Ἰσαάκ, ᾿Ιχαχὠβ, ὅτι οὗτοι μεγάλοι 
ΓΕ - Ἶ -ς ΜΜ 3 , 

τῷ θεῷ. [5] Ὅτ: δὲ τὸ ἔοιον ἐπὶ τὸ ξύλον ; Ὅτι ἡ βασιλεία 
-- 4 ! Αι ὉἹΤἹ φ ") Ψ πὸ “δὲ 19 4 ’ 

Ιυσοῦ ἐπὶ ξύλῳ, καὶ ὅτ' οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾽ αὐτὸν ζήσονται 
᾿] Ἁ γλοω Ἁ "νι [ὠ Ἁ » Α Α 

εἰς τὸν αἰῶνα. [6] Διὰ τί δὲ ἅμα τὸ ἔριον καὶ τὸ ὕσσωπον ; 
Ν ΗΝ ἰν ᾿» 

ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἜΠΑΝ ἔσοντα!. πονη αὶ καὶ 
ς» - 

ῥυπαραί, ἐν αἷς ἡμεῖς ΠΕΡ ΣΝ ὅτι χαὶ ὁ ἀλγῶν σάρκα 
τς Ὡ -»" 

διὰ τοῦ δύπου τοῦ ὑσσώπου ἰὅται. 

΄ -»ὝἭ [4] -» 4 

[7] Καὶ ὁιὰ τοῦτο οὐτῶς γενόμενα ἡμῖν μέν ἐστιν 
. [4] ᾿ 4“ "- 

νερά, ἐκείνοις οὲ σχοτεινά, ὅτ' οὐχ Ὑγκουσαν φωνῆς κυρίου 
᾿ 

ΙΧ. Λέγει γὰρ πάλιν περὶ τῶν ὠτίων, πῶς περιέτεμεν 
-. 

ἡμῶν τὴν καροίαν. Λέγει κύριος ἐν τῷ προφήτῃ "« Εἰς 

ἀχοὴνν ὠτίου αν ωδϑν ἦν μου» (Ρξς., χνιι, 45). Καὶ πάλιν 

λέγε! "« ᾿Αχοῦ, ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν, ἃ ἐποίνσα γνώσον- 

ταὶ ἡ ΕΝ ΧΧΧΠΙ͂Ι, τῇ). Καί - « ΠΕο' πρήθητε, λέγει 

χύοιος, τὰς χαρθία: ὑμῶν» μ ἐμκέμιε, τιν, 4). [2] Καὶ πάλιν 

λένει «ἴλκουε Ἰσραγ)} (λ, ὅτ' τάὸς λέγει. κύριος ὁ θεός σου » 

(ΕΒΕΜΙΕ, νπ, 2, Ἢ Καὶ πάλιν τὸ πνεῦμα κυρίου προ- 
φυτεύει" « Τίς ἐστιν ὁ θέλων ζῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα; ᾿Αχοῦ 

ἀχουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιοός μου » (᾿5., ΧΧΧΙΙ, 18; 

ἔχοαο, χν, 20). [3] Καὶ πάλιν λέγει" 

Ἴλχους οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου γῆ: 

Ὅτ, ἘΠΕ ἐλάλησεν ταῦτα εἰς μαρτύριον » (ἰΒΑ1Ὲ, 

ΕΣ 

Καὶ πάλιν λένει  « ᾿Αχούσατε λόγον χυοίου, ἄστγοντες 

τοῦ λαοῦ τούτου » (ἸΤ5Ά1Ὲ. 1, 10). Καὶ πάλιν λέγει" 
« ᾿Αχκούσατε, τέχνα, φωνῆς βοῶντος ἐν τῇ ἐοήμῳ » 

([καἴε, χα, 3). Οὐχοὺν ΕΑ ΕἩ μῶν τὰς ἀχοάς, 

3. [4] ᾿Αλλὰ καὶ 
ὃν ι 

᾿ ᾿.) ἢ ΠΣ -- 

ἵνὰ ἀχούταντες λόγον πιστεύσωμεν τεῖ 



Ὰ ΟἸΒΟΌΝΕΟΙΒΙΟΝ ΕΞΤ ΕἸΟΌΠΕ 01 

-- Ο᾽δββί δὴ ᾿᾿μποπῆθυγ ἀ᾽ ΑΡγδμδιῃ, 4 15δᾶς οἱ 46 78.000, ἰοῈ 5 

ἴγο 5 ργδηάβ ἀδνδηΐ 16. [5] Ρουγαυοὶ ροβογ 18 Ἰδΐηθ 50 

Ιε ΡοΪ5 3 -- Ῥάγοο αὰς 1ἰὰ τογϑδαίό ἀθ Φόέβιβ γβροβθ 501 ]6 

ὈΟ]5 (18 ογοϊχ) οἱ αὰθ σθὰχ ααἱ δϑρόγοηΐ δὴ 1] νἱνγοηΐ ἃ 

78 γλ815. [6] Εἰ ρουγαιϊιοὶ 46 1 ΥΒΟΡΘ Θἢ 1τηδιὴθ (6185 4116 

Ιὰ Ἰα]η6 ἢ --- Οδδέ α}} γΥ αυῖὰ ἄδῃ5 50ὴ ΓΟΥΔΌΠ,Θ 465]70ῈΓ5 

ΙΘΈΌΨΥΔ15, 465 ΟὙ5 ἰΓΟῸ Ὁ]65 ἀτιγαηΐ Ἰθσαῖ6015 ΠΟῸ5 ΒΟΓΟῚ 5 

βδϑιινόβ σοΙηὴη6 16 πχα]δάθς συότγιὶ 584 σἤδιΓ βουῆτγαηίο δὰ 

τηούθη ἃ 1.5 ρ᾽υδηΐ οχίγαϊί ἀθ 1 Ἄγ 5ΟΡ6. 

[1] Οἰδϑί δ΄ η851] απὸ 165 ἐνὸ πμοπγθηΐβ οἠΐ ὉΠ 50η8 5ἱ ΟΙΔ ΙΓ 

ῬΟᾺΓΪΓ ΠΟΊΙ5, 51 ΟΟΒΟῸΌΓ ΡΟῸΓ 65 δαίγοϑ 4] ἡ Οηἰ ρᾶ5 ἐσουίό 

Ιὰ νοὶχ ἀὰ δοίρῃουσ. [Χ. Οδγ ο᾽οδί ἀθ ἢ05 ΡΙΌΡΓΟΘ οΟΥΟ 165 

4}}} νϑαΐ ρΔΙ]ΟΓ, απδηά 1] αἱέ 4116 5 4}} ἃ οἰ ΓΟΟΉΟΙ5 

ὯΟ5 σοΌΓΒ5. [,6 ΘΟΙΡΏΘΟΓ αἰΐ ἀδη5 ἰ6 ργορβὸόίζα : « Εη οπηίθη- 

ἀδηΐ ἀφ ΙθυΓ5 ΟΓΟῚ]]65, 115 οαἱ ορόϊ »; οἵ Δ1Π]᾿ΘὰΓ5 : « Οσαχ 

φαΐ 5βοηΐ ἐϊοϊρ᾽ ῃέβϑ Δρργθηάγχοηΐ ρδῖ οὔἹ-αἰγο οἱ σοηηδ]ίγοηί 

6 4.6} αἱ αϊΐ »; 16 οί ΘΓ αἰΐ διι55]: « ΟἸΓΟΟΙΉς1562 νῸ5 

σΟΡΌΓΒ »; [2] οἱ δἰ ΠΠΘῸΓΒ : « Εςοαέίρ, 5Γδ0] ! γοὶςὶ ςο ας αἱΐ 

16 ϑοίρηϑυγ ἰοη Ὠίθα.» ΑἸΠ]ΘαΓα 1᾿ϑρυῖ ἀὰ δοίη ῥτγο- 

ΡὈΒόξϊ56 : « Οὐοϊᾳα Ἂη νοὰί-1} νἱνγθ ἃ 78 1η8᾽5, 4}}} ὀςοαίο 

]ὰ νοὶχ ἀθ τηοῇ βογυϊίζου τ! » [9] Π1 αἰ ομοοζο: 

« Ο οεἰ6] ! ὀσουίο ; ἰ6ΓΓ6, ρΓδίο ἸοΤΘΙΠ16 ; 

(δι 1ο ϑεῖσ θυ, ἃ ἀϊΐ σὸς σἤοσο5 ΡΟΌΓΪ 165 δἰ ϑίου,» 

ΑἸΠ]ΘῸΓΝ διιδδὶ: « Εσοαίθ2Ζ [ἃ ΡΆ,Ὸ]6 ἀἃ 56] ΏΘΌΪ, ὈΓΠΓΟΒ 

ἄς οο ΡθΌρ]6» οὺὐ Ὀίδθη: « ΕοουίΐοΖ, οηΐδηΐβ, 1ὰ νοὶχ αἂϊ 

οΥΪα ἀδὴ5 16 ἀόβογί. » Αἰηϑὶ ἄοης 1] ἃ οἰγοοηςῖ5. ΠΟίΓΘ Οἷ6 

δἤῃ αὰ6 ποὺ ΘηἰΘηἀ]0η8 58 Ρ4ΙῸΪ6 οἵ α16 ΠΟᾺΒ ΟΓΟΥ]ΟΏΒ. 

[4] Μαΐβ αυδηΐ ἃ 14 εἰγοοηῃοςίδίοη, 6ἢ 184861]6 115 586 Γ6ρο- 

βαϊϑθηΐ ἄνθος Ἴοοηῆδηςθ, 6116 ἃ ἐϊό αργορόθ, σὰν 11 ανδϊὶΐ 

ῬΕΒΕΒ5 ΑΡοΟϑΤΟΙ ΟΕ 5,1 Ιλ 



602 ΕΡΙΤΙΕ ΠῈ ΒΑΙΝΑΒΕ ΙΧ, ὅ-8 

ἡ, περιτομή, ἐω᾿ ᾧ πεποίθασιν, χκατήογηται. Πεοιτομὴν "Ἢ ἐσὲ ν μΎ͵,) Ἢ ἤ ἐντ᾽ ἐν 4 νΥ ΟΥ̓́Τ Φο γῶν μὴ 

Α ») ᾿] δὸς: ΧΩΣΣ ἰὴ ὸ 3 ᾿ ἀ ᾿ [ω 

γὰρ εἴρηκεν οὐ σαρχὸς γενηθῆναι, αλλὰ παρέβησαν, ὅτι 
» ᾿ ὍΝ Ν , "- ! Ἁ ν , 

ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς. [0] Λέγει πρὸς αὐτούς " 

« Τάδε λέγε! κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν (ὦδε εὑρίσχω ἐντολήν) . 

Μὴ σπείοντε ἐπ᾽ ἀκάνθαις, πεοιτμήθητε ᾿ χυρίῳ ὑμῶν » 

(έπέμιε, τιν, 3, 4). Καὶ τί λέγει ; « Περιτμήθητε τὴ 
πιλεροκαρδίαν ὑμῶν, καὶ τὸν τράγχτλον ὑμῶν οὐ εΉδ 

γεῖτε ἘΠ ΠῚ πεν χ, 106). Λάβε πάλιν - « ᾿Ιδού, λέγει 
Ἀεὶ  ν Ἐλον αὐ ξῆ ἀπεδισ κα ἃ ; ὩΣ χαδὲ 
χ βίος, π πάντα τὰ ἐθνη ἀπερίτμητα ἀχοοβυστίᾳ, ὁ δὲ λαὸς 

οὗτος ἀπεοί τμυτος καρδία» (ψέκέμιε, ιχ, .ὅ, 206). [6] ̓Αλλ᾽ 
ἐρεῖς εΚαὶ μὴν περοιτέτιαηται ὁ λαὸς εἰς σφραγῖδα. ᾿Αλλὰ ; 

χαὶ πᾶς Σύρος χαὶ Ἄραψ καὶ πάντες. οἱ ἰεοξῖς τῶν εἰδώλων. 

λρα οὖν χκἀχεῖνοι ἐχ τῆς ὀιαθύήκης αὐτῶν εἰσίν. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ 

Αἰγύπτιοι ἐ ἐν περιτομῇ εἰσίν. [7] Μάθετε οὖν, τέκνα ἀγάπης, 

πεοὶ πάντων πλουσίως, ὅτι ᾿Αβραάμ, πρῶτος περιτομὴν 
δούς, ἐν πνεύματ. προβλέψας εἰς τὸν Ἰησοῦν περιέτεμεν, 
πο τ γραμμάτων δόνματα. Ν Λέγει γάρ ’ « Καὶ 

κω -Ψ ΄-ς 

“Ὁ 

ἐν 

ιαχοσίους » (οἵ. (οηδδο, ΧΥΙΙ, “0, 57: χιν. 1τἤ). 

ν ἡ δοθεῖσα αὐτῷ ἴῦσις . Μάθετε, ὅτι τοὺς δεχαοχτὼ ς- “Ὁ 

πρώτους, καὶ διάστημα ποιήσας λέγει τοιαχοσίους. Τὸ 
ὃ 4 40 ὍΝ] Ύ " ὔ » 3 - [ ΝΣ] [2 

δεχαοχτὼ ἰῶτα ὀέχα, τὰ ὀχτὼ " ἔχεις Ιτσοῦν. Ὅτι ὁξ ὁ 
" - ὋΝ » Α Ρ' ! ἱ Ἁ ὰ Β᾿ 

ςταυρὸς ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν τὴν “χάριν, λέγε: καὶ τοὺς 
“"- .-. Ἷ 4...» Δ ᾿ γ Υς Ὡπῶν Ἂς Ἴ:- ΦΝ δι σι ΤΣ ὸ ὃ τριαχοσίους. Δγηλοι Οὐν τὸν μὲν ΠΟ εν τοῖς ουσὶν 



ΚΑ ΟἸΒΟΟΝΟΙΘΙ͂ΟΝ Ε5Τ ΕἸΟΓ ΠΕ θ2 

αἀδοϊατό αὰ6 ς6 η᾽ 65ἱ ροϊηί 1 σΠδ ΙΓ αα}}5 ἀοναϊθηί οἰγοοη- 

ΟἾΓΘ; τη8]15 115 ραϑβδόγοηΐ ουΐγο, ἰγοτηρόβ αα'1]5 ὀἰαϊδηΐ 

ΔΓ ῸΏ ΙΏΔΈΌΥΔΙ15 8Δη66. [5] Ὠ΄ῖΘα ἸΘῸΓ ἀϊΐ : « γοϊςοϊ ς6 486 

αἰί 16 ΒΘ σΏΘΟΥΙ νοίγο Ὠΐδα » --- οἱ ο᾽ 65 ἰοὶ αὰ6 6 γοῦν 16 

Ρτέςορίβ ---  Νἧὰ Β61ὴ62Ζ Ρ85 50 165 ὀρί 65, ΞΟΥΘΖ ΟἰΓΟΟΠΟἱ5 

ΡοΟυΓ νοΐγα ϑοίρ ΘΓ. » Εἰ απὸ αἰ{-1} δῆσοῦο  « ΤΥΔΏΠΠΘ6Ζ 

ἄδη5 1ἴὰ ἀυγοίό ἀα νοίγο συγ οἱ η6 γα ἀΪ556Ζ ροϊηΐ νοίγϑ 

Ὠπαπ6. » ΑἹουΐίοΖ ΘῇσοΥα σοίίο ΡᾶΓΟ]6: « γοϊοὶϊ, αἰΐ 16 56ὶ- 

ΒΏΘΟΓΙΓ, αὰὸ ἰουίοθϑ5 165 ἡδίίοηβ βδοηΐ πο ΓΟ Ο1565 ἀὰ ρῥτέ- 

Ρυςθ, τη815 66 ΡΘΠΡ]6 οϑί πο γσοηςοὶβ ἀὰ σοΡΌΓ. » [6] ΥουΚ 

αἸΓ6Ζ ρουί- γα 46 ]}᾽ οἢ οἰΓΟΟςἾ581 σα ΡΘΌΡ]6 ΡΟῸΓ τηθίίγα 

Ι6 δοθδι (ἃ [᾿΄411|1|8βης6 αϊν!η6). -- Μαῖβ ἰοὰβ 165 ΒυΧΓΊΘη5, 

ἰοῦβ 165 ΑΥ̓δΌ6β, οι 165 ργόίγος ἀθς 140]65 βοηΐ ὀρ 8]6- 

τηθηΐί εἰγοοηςΐβ. Ἐδί-οο ἀοῆς α1.'}5 ΔρΡραγίϊ θη ηθηΐ δυιϑϑὶ ἃ 

1᾿Δ]]}]ῖδηςθ ἢ Μαὶβ 1905 Ἐρυρίϊθηβ θυ χ- πλδηθ5 ργΓδίίαπθηΐ 18 

εἸτοοηςσίϑἴοι. [7] 50 ἰουΐοβ. σο5. σῃοβϑβ, ὃ ορηΐδηΐβ. ἀα Ϊἃ 

σματὶ ἰό, γθοθνοΖ ὰη6 πη γαοίίοη ῬὈΓΟΙΟΠ 46, σαν οῖΓ: αὐ ΑΓᾶ- 

ΠδΠ1, αἱ 16 ῬΓΘΠΪΘΙ ρῥταίὶαιια 1ὰ οἰγοοηςοίβί οη, ᾿᾿δοςοχη- 

Ρ}Ϊ ἀγδηΐ δὴ δδρυϊί 165 γοραγὰβ 50 ΨΔόβιβ: σὺ 1] δγαϊΐ 

Γοςὰ ᾿᾿ρηδβοϊρηριηθηΐ σοηΐδηϊ Θἢ ἰγΓο δ Ἰο Γ65. [8] 1, ἘἜσςτΙ- 

ἰωτα ἀϊΐ οη οἴδί : « ΑὈΥΔ ΔΙ οἰγΓοοηςὶί ἀθ5 ΠΟΙΏΠη65 ἀ6 58 

Τλδίβθοη δὰ ΠΟΙΛΌΓΟ ἂς αἰχ-αἱί οἱ {Γο015 σοηΐβ. » Ο6]116 

ΠΟ ΔΊ55ΔΠ06 Τηγδίόγιθιϑα ᾿πἰ ἔα{-1}}] ἀοης σοτϊῃητὴ αηΪατόθε ὃ 

ἨΘΙΏΔΙΆ6Ζ 46 ὉΠ ΠΟΙΊΠη6 αἰ ΔΌΟΓα 165 « αἸχ- λα] », 

Ρυΐδ5 ἀρτγὸβ υη ἰπίογνυδι]θ 165 « τοὶ οϑηΐβ.» Ὠίχ- αἱ 5᾽ ἐοτὶξ 

ΡΆΓ ὑη Ἰοέα φαὶ ναὰί αἰχ οἱ αη δέα ααὶ ναί Ὠαϊΐ ; νου 5 ἃΥ6Ζ 

1ὰ 65.585 ΙΗ(ΣΟΥΣ). ΕἸ σοτλτὴ6 18 ΟΥΟΙΪΧ 6 [ΟΥΤη6 ἀ6 Τ' ἀσναὶί 

βἰρη ΠΟΥ 18 ρτᾶςο, οἢ δ]οαΐο ΘἤσΟΥα « δὲ {015 Ἵϑθηΐβ» 

(ΞΞΤ΄. [,65 ἀοὺχ ]Ἰοἰίγος γόμ η165 ΠοῈ5 ἀἐβ σηθηΐ 9 6588 ; 1ὰ 



θ4 ΕΡΙΤΠΕ ΠΕ ΒΑΠΝΑΒΕ, ΙΧ,9-, ὃ 

γράμμασιν, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν σταυρόν. [9] Οἷοεν ὁ τὴν 

ἔμφυτον δωρεὰν τῆς ὀιδα τς αὐτοῦ θέμενος ἐν ἡμῖν. Οὐδεὶς 

γνυσιώτερον ἔμαθεν ἀπ᾿ ἐμοῦ λόγον" ἀλλὰ οἷοα, ὅτι ἀξιοί 

ἔστε ὑμεῖς. 

[τ πῆμ - 4 - ΕΣ 

Χ, Ὅτι ὃὲ Μωυσῆς εἶπεν « Οὐ φάγεσθε χοῖοον οὐτε 
ἘΡ Ν 4 

ἀετὸν οὔτε ὀξύπτερον οὔτε χόραχα οὔτε πάντα ὑμθύν. ὃς 
᾿) » 

οὐκ ἔχει λεπίδα ἐν ἑχυτῷ » (οἴ. ΤΠ] ὀυϊίψιο, χει: Ποαίό- 
Π πῇ Ως. τς “ἰῷ Σ' Η Ἀδὰ συν ΙὍΠΟΠΙΟ, Χιν), τρία ἔλαβεν ἐν τῷ συνέσει ὀόγματα. 

[2] Πέρας γέ τοι λέγε! α αὐτοῖς ἐν τῷ ὐώμι εκ Καὶ 

οιαθήέσομαι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον τὰ δικαιώματ τὰ μου » 

(οἵ. Ποιωίόγοποηπιο, τν, τ, ὃ). "Αρα οὖν οὐκ ἔστιν ἐντολὴ 
πῃ - Α ᾿ πος, ἐὐαν ». “ “ , } 

ἤεοῦ τὸ μὴ τρώγειν, Μωύστις δὲ ἐν πνεύματι ἐλάλησεν. 
Α Υ , ᾿ “ Ύ μ ! 

[3] Τὸ οὖν “γοιρίον πρὸς τοῦτο εἶπεν - οὐ χολλυ θήσῃ, 
᾿ 9 ! ᾿ 

φησίν, ἀνθοώποις τοιούτοις, οἵτινές εἰσιν ὅμοιοι “γοίροις 

τουτέστιν ὅταν σπαταλῶσιν, ἐπιλανθάνονται τοῦ χυρίου, 

ὅταν δὲ ὑστεοοῦνται, ἐπιγινώσχουσιν τὸν χύριον, ὡς καὶ ὁ 

“γοῖρος, ὅταν τρώγει, τὸν κύριον οὐχ οἷδεν, ὅταν ὁὲ πεινᾷ, 

χοχυγάζει καὶ λαβὼν τῆλ σιωπᾷ. [4] « Οὐδὲ φάγῃ 
" - Ἁς 

πὸν ἀετὸν οὐδὲ τὸν ὀξύπτ πτερὸν οὐδὲ τὸν ἰκτῖνα οὐὐὲ τὸν 
. 

χόραχα » ([όυϊί., χι, τ -τθ,}) οὐ αὐ, φυσίν, 
) ΠῚ {ι 

, νι Ἔ , ; , ἢ ( 
χολληθήσῃ οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ ἀνθρώποις τοιούτοις, οἵτινες 

᾿] -Ο 

οὐκ οἴδασιν διὰ χόπου καὶ ἰορῶτος τ πορίζειν ἑαυτοῖς τὴν 
! ΔΛ ἐ ψΨ ν , 

τροφήν, ἀλλὰ ἁρπάζουσιν τὰ ἀλλότρια ἐν ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ 
“» “- “ »“Ὸ-Ὃἢἷ- “ᾳΞ»ἴ 

ἐπιτηροῦσιν ὡς ἐν ἀχεραιοσύνη͵ περιπατοῦντες καὶ περιβλέ- 
»" ΝΡ Ἀᾳ-ᾳ δ ἰ ; ἰ Α 

πονται, τίνα ἐχϑύσωσιν οιὰ τὴν πλεονεξίαν, ὡς χαὶ τὰ 
»" 45, 3 

ὄρνεα ταῦτα μόνα ἑαυτοῖς οὐ πορίζε! τὴν τροφήν, ἀλλὰ ἀογὰ 

αὐ ἀενὰ ἐκζητεῖ, πῶς ἀλλοτρίας σάρκας καταφάγῃ, ὄντα 
) Α - " ᾿ - - 4 ν } ᾽ 

᾿οεκὰ τῇ πονηρία αὐτῶν. [5] « Καὶ οὐ φάγῃ, φησίν, 



᾿ΒΥΜΒΟΙΠΙ͂ΘΜΕ ΕΘ. ΑΠΠἹΜΕΝΤΘ ΡΠΟΘΟΠΙΤΘ θῦ 

ΟΥΟΙΪΧ ΠΟ15 οϑὲ τηοηίΐγόθ ἄδηβ ὑπὸ Ἰοἰγα απίααρ. [9] (ο] αἱ 

41] ἃ ᾿ἰτηρ᾽ δηίά θη ποῖ ἰ6 ἀοἢ ἀ6 58 ἀοσίΓ1Πη6 16 βαὶϊΐί Ὀίθῃ, 

4116 ΡΕΓΒΟΠΠ6 Π᾽ ἃ Θδηΐθηάὰ 46 τηοΐ ἰηδίΓυςίίοη ἀθδ τη 6 1}] 6 ῈΓ 

ΔΙοΙ; τηδῖβ 6 5815 α]6 νοῖιβ 6 ὀΐθϑ ἀϊρῃθ5β. 

Χ. 51 Μοΐβϑα αἷΐ: « γουβ Π6 ΤΠΔΏΡΘΓΟΖ ἷ ΡΟΙΟ, ἢ} 41616, 

ΩΪ ὀρογυίθυ, ἢἰ σογθϑδαι, πὶ ροΐββϑοῃ 5805 ὀὄς811165 », ο᾽οϑί 

απὸ 5οὴ 1η6]] [ροηςα ἀναϊΐ ροῦςὰ ἀἢ ἐγὶρ]6 οηϑοὶρ τ θηΐ. 

[2] σοροηάδηΐί 16 δοίρηραν αἰ (Δὰχ {1{5) ἀ8Δη5 16 Πεουίόγο- 

ΠΟΙΏΘ: « Εἴ 7}; ΟΧΡΟΘΟΓΔΙ τὯ)65 νοϊοηΐόβ ἀδνδηΐ οθ ΡΘΌΡΪ]Ο. » 

(ας η᾽οϑδί ἄοῃς ρᾶᾷᾶ5 ὑἢ σομητηδηδοιηοηΐ 46 ὮὨῖδα αἀ6 6 ρᾶ5 

ΠΠΔΏΡΟΙ, Τηδ1]ῖ85 Μοῖδθο ἃ ρδι]ό 6ῃ δβϑρχῖ: [3] ἀ Δρογά ἀὰ 

ῬΟΙς 811 56η5 46 νοΐοὶ: Τὰ ηἾδιιτας ροϊηί 46 Ἰ᾿ἰαΐβδοῃ ανδς 

165 Βοιωώσχηθβ αἱ ΓΟΘΘΟ Ὀ]Θηΐ ΔῸΧ ΡΟΓΙΓΟΒ, ο᾽ 65 -ἃ-αἸΓ6 Ὁ] 

οὐδ] Ϊοηἰ 16 ϑοίρῃθαν ααδηα 115 νἱνοηΐί ἀδη5 165 αἀὀ]ϊςο5 

οἵ 586 δουνϊοηηρηί ἀα αὶ ἀδη5 ἰὰ Ὀϑβοίΐῃ, σοϊησηθ ζαὶϊί 16 

ΡῬοτῖς αἱ, ἸοΥ54α}}} ἀόνογθ, ἢ6 σοῃηδῖί ρᾶ5 50ὴ 1ηδὶζγο, π|815 

αὶ στορηο ἀὸς αυ}} ἃ δϊτη οἵ 56 ἰαϊΐί ἀθ πουνϑαι δργὸβ 

ΔΥΟΙΓΓΟς 884 ΠΟΌΓΓΙ αΓοα. [4] « Τὰ η6 τηδηρογ85 ὩΟη Ρ]5 

ηἱ 8ϊ616, ηἱ ὀρϑυγν θυ, ηἱ τα 18}, ἢ σοΥΓΌθδὰ », ο᾽65[-ἃ-αἴγα : 

ἰὰ π᾽υΓαβ5 ηἰἱ αἰίδοῃθ ηἰ γοϑβϑο ὈΪδηςθ ἄγνος 165 ὨΟΙΏΙ65 

ααἱϊ Π6 ϑανθηΐί ρᾶ5 βὍρῃΘΥ ἰ6} ΠΟΌΓΓΙΓΟΓΟ ΡΔΓ 16 {γανδὶ] 

οἴ 1ἃὰ ΒΌθαΓ, πηδὶβ ααἱ ἄδη5 Ἰθυγ ἱπίαᾳυτό 5 οι ραγοηΐ ἀὰ 

Ὀίθη ἀ᾽ δυαίγαὶ ; ἰ(αηα4ϊ5 αὐ᾽}}5 οἠΐ 1᾿81Γ ἀ6 56 ῬΓΟΙΘΏΘΓ ἰΠη0- 

ςοιαπχοηΐ, 115 ϑοηίδυχ ἀρποίβ, ὀρίοηΐ δυΐοιυγ ἀ᾽οὰχ 41|6116Ὸ 

ῬΓΟΐΘ ΙΘῸΓ σοηνοϊ(ἰ56 νὰ ἀδρου!]}οΓῦ ἢ Ῥᾶγο 115 ἃ 665 ΟἰβθδῸΧ 

4αΐ, 56]5 Θῃέγο οιιβ, 8ᾶὰ ᾿ΐθὰ ἀθ 56 ΡΓΟσΌΓΟΙ ἸΘῸΓ ΠΟΌΓΤΙΙ- 

ἴωαγο, τοϑίθηξ ρογομόβ ἃ π6 ΓΊΘη ἴαϊγα οἱ σμβογοῃθηΐ ἃ Ιη8η- 

ΒῸΓ 165 δυίγος, νγταὶ Πόδαυ ρᾶγ Ἰουγ τέομαηοείό. [5] « Τὰ Π6 



ΣΧ, θ-10 ἃ. Ἷ ἰὴ μι 
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ΒΥΜΒΟΙΙΘΜΕ ΠῈ5. ΑΠΙΜΕΝΤΘ ΡΒΟΒΟΗΒΙΤΒ Θ᾽ 

ΤῊΔΏΡΟΓΔΒ5 Ρ85 ΠΟ. Ρ]15 46 τπηυζόὸπθο, ἀἰ{-1], ηἰ ἀ6 ΡΟΙΥΡΘΟ, ηἱ 

ἄο βόςῇθ », ο΄ ϑϑί-ἂ-αἴγὸ : ( ἢ δΌΓΑΘ 1 ΓΟΒΘΟΙ ὈΪ]δησο ἢ 

11δῖβοη ἄνθος 165 Ὠουῃτηθβ απ ρουβδοηΐ 1᾿Ἰτηρίόζό ἃ 1᾽6χ- 

ἰγόπηορ, οἱ δοηΐί ἀό)ὰ τηδϊ ηίθηδηΐ σοηαδιηηόβ ἃ 18 τηοτζΐ, 

ΡΆΓΘ115 ἃ 665 Ροΐββοῃϑβ, [65 5615 ἃ δΐξγε τηδιαϊίς, αἱ 

πδροηί ἀδΔη5 165 ΡΓοϊοπμάθυγϑ 585 Ρ]ΟΏΡΘΥ ΠΟΙΏΠῚ6 165 δΔὰ- 

{ΓὙ65, 815 γἱνϑηΐ δὴ Ὀδὰ5 ΒΓ] 6 ἴοῃα ἀ6]᾽ Δϊτη6. [6] « Τὰ Π6 

ΙΒ ΠΡΌΓΔ5 Ρ85 ΠΟ ρΡ]ὰ5 46 ἸΙόντο.» ΡΟῸΓ 406] χηοί 7 Ο6]8 

ϑἰρσηίϊῆσδ: ἰὰ Π6 56 Γ85 ρΡᾶ5 ἘΠ σοΥΓαρίοΥ αἀ᾽ Θηΐδη δ ἢ] ΓΘ η 

ἀθ Ρῥδ.ΓῸῚ], σἂ 16 ἰόντα δοαυϊοσί σἤδαὰο δηηόθ τὴ ΔηῈ}5 ἀθ 

ὈΪαβ; δυίδηΐ 1] νἱῖ ἀ᾽δηημόθβ, δαίϊδηίΐ 1] ἃ ἀ' ουνογίαγοβ. [7] 

« Τὰ ἢ6 ΔΗρΌΓΔ5 ρᾶ5 ΠΟ ΡΗ]08 46 ͵ὰ Ὠγὸπῃθ », ο᾽οδί-ἃ-ΑἸΓΘ: 

ἰὰ Π6 56Γ88 πὶ δα πα] όγο, ηἱ σόα ποίΐσυΓ, ΗΪ ΓΙΘῊ ἀ68 ρᾶγο}]. ΡΟῸΓ 

411.6}16 Γαίβοῃ ὃ Ο θβί αὰθ ςοΐ δηΐπηδὶ σἤδηρο 46 56Χ6 ἴοιι5 

165 8η5 : 1] οϑδὲ ἰουγ ἃ ἰοῦ πλᾶ]6 αἱ [θη6116, [8] Μοῖΐδο ἃ 

ὀρ]οιηθηΐ ΡΟΌΓΒΟΪΥ ἰἃ « Ὀο]οίία » αἴ Ὧπὸ ἢδ1η6 τηόΓϊ(όρ. 

(ἀααγαε-ἴἰοΐ, νοϑαί-} αἶγα, ἀθ ΓΒ Ὁ] Γ ἃ οοὺχ απ], αἸ-ΟὨ, 

ςοιητηοδίίοηί ἀθ ᾿ἰρὰΓ Ὀουσῆθ ᾿πρυγα 1᾿Ἰηἰαυ]ίό, ὄν 

ἰουίο 1850 ἅνθς 1605 [δι Π165 ἱππρια]α 165 αἱ σοπμητησί- 

ἰοηΐ 16 οΥπλ6 ἄγος ἰοῦ ὈουςΒ6. Το] οοἱ δηϊτηδὶ αὰ] ςοη- 

ςοἱΐ ρΡ8Γ ἰὰ σου ]ο. [9] ΑἸη51 Μοῖβθ, αγδηΐ γος ἢ {{1Ρ16 

δηβοϊρηῃηροιηθηΐ δὰ 5υ]6ΐ ἀ65 Δ] ̓ τπηθηΐβ, ἃ ρδγ]6ό δι. 56η5 5ρΡ]- 

ΓΙ ΐ.6] : μηδὶ5 Θὰχ (165 7ὰ1{95) οὨἵ Γοςὰ 565 ρῬΆΓΟ]65, 56] 0 ἴα 

ἀόδβὶγ ἀθ 1ὰ οἤδὶγ, σουη 6 51] 5᾽ ΔρΊ5ϑαϊί (ὁ 18 πουγγαγο. 

[10] Ὀανιά, αὶ, ἃ 1[1η{6]]Π|ροῆςθ νγαῖὶθ ἀθ5 {015 τηδπηθ5 

δηβοὶρ ποιηθηΐβ, οἱ 11] ρᾶγ]6 46 πηδὴθ ϑδογίθ: « Ηβθυγοιχ 

Τ᾿ μομλτηα αἱ Π᾽ἃ ΡοΪηΐ ᾿μγομέ ἀ᾽ αρΓὸβ 16 σοη5611} 465 ἴτὴ- 

ῬΪΘ65 » ΠΟΙ] 1Ὼ6 165 ΡΟΐ550η5 ααὶ σΙΓΟῸ] Θηΐ ΡΑΥΤΩΪ 165 (ὁ Π  ὈΓΘ5 

ἃ ἰΓᾶνθῦβ 165 ὈῬΓοΟΪοΟ ΘῈ Γ5 ; « αὉΪ Π6 5᾽ 65 ρὰβ θη 50Γ]6 



Θϑ ΕΡΙΤΒΕ ΒΕ ΒΑΆΝΑΒΕ Χ. 11-ΧῚ, 1 

"» ῃλν» ᾿ς ΟΝ - ς - , ἢ ᾿ ᾿ 
ἔστη, ». καθὼς οἱ ὀοχοῦντες φοβεῖ σῆχ', τὸν χύοιον ἁμαοτά- 

φ φ - " -Ο, Ἂ --Ὁ "] 

γηυσιν ὡς ὁ “οῖρος, « χαὶ ἐπὶ χαβέῤοαν λοιλῶν οὐχ 

δζτῆς βρώσεως. [11] Πάλιν 

λέγε! Μωυσῆς" « Φαγεσῆς 1 πᾶν οὐ χηλοῦν χαὶ μαρυχώμε- 

νον » (1, ὀνιἢᾳ.. ΧΙ, 4: ἰ)ομέόν., χιν, θ). ΤΠ ΕΞ Ὅτι 
᾿ " Ε 

τὴν τροφὴν "3. νῶν οἷεν “κὸν τ οέφοντα αὐτὸν χαὶ επ 

ἐχάήσεν » (5. ἵν ι), χαπὼς τὰ πετεινὰ καθήμενα εἰς 
φ ἰ , 

αοπαγὴν. Ἔ 7: τε τελείως χαὶ πεοὶ τῇ 
: 

. - -ςὠ - ΄ “ Ὑ 

αὐτῷ ἀνὰπ ταυόμενος εὐφραίνεσθαι ὅοχεῖι. Καλῶ: εἶπεν 

βλέπων τὴν ἐντολήν. Τί οὖν λέγει; Κολλᾶσθε μετὰ τῶν 
“γὴν ἐν ᾿ “δι ὭΣ . -- “λε “πρι λυ) οι νλ ξλ χ5 φοβουμένων τὸν χυριον, μετὰ τῶν μςξ ᾿ετώντων ὃ ἐ 'αβο , 
-- « 4 - -ἢἌἑ 

διάσταλμα δήματος ἐν τῇ καρόΐχ, μετὰ τῶν λαλούντων τὰ 
᾿}, ᾿Ὶ ᾽ - 9)}0.'κ [4 

δικαιώματα χυοΐίου καὶ τηρούντων, μετὰ τῶν εἰοότων, ὅτ' 
ἢ » Ἷ , 9 

μελέτη, ἐστὶν ἔονον εὐφροσύνης, καὶ ἀνχμλαρυχωμένων 
Ν. [δὲ σὸ διχηλοῦν: “ ΝΡ ν 2 

τὸν λόγον χυρίου. Τί οὐ τὸ οὐγχηλοῦν ; Ὅτι ὁ δίκαιος καὶ ἐν 
-- “- Α Α [ὡ . ΟΣ “ -;ο 

τούτῳ τῷ χόσμῳ πεοιπατεῖ καὶ τὸν ἅγιον αἰῶνα ἐχδέχεται. 
- ΡΝ . : .“. « μον 9 

Βλέπετε, πῶς ἐνομοθέτησεν Μωῦυσῆς χαλῶς. [12] ᾿Αλλὰ 
: 2 ’ ἣ ς. (ἃ Ὡο ἮΝ ΌΌΌΝ μ 

πόθεν ἐχείνοις ταῦτα νοῖσα! Ὁ, συνιέναι Ἢ μεῖς ὁξ οιχκατως 
Ι Ν ἰ ν , φ , 

νοήσαντες τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν, ὡς ἐθέλησεν ὁ χύριος. 

Διὰ τοῦτο π περ! κέτεμεν τὰς ἀκοὰς ἡ λῶν χαὶ τὰς καοῦδίας, ἵνα 

συνιῶμεν ταῦτα. 

ΣΕ 

.».» ’ - 

ΧΙ]. Ζητέσωμεν δέ, εἰ ἐμέλησεν τῷ χυρίῳ προφαγερῶσα' 

το Ὶ  ἡ)ὼ Ἷ ὶ τ ᾿ “ φ- 
περὶ τοῦ υὐατος χα' πξε2' το σταυροῦ. Περὶ μὲν τοῦ ὑδατος 

δ) Α “ - »Ὸ , ᾿ 

γέγοαπτα', ἐπὶ τὸν ᾿Ισοχήλι πῶς τὸ βάπτισμα τὸ φέρον 
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σῃοιηΐη ἀ6ς5 ρέσῃμουγϑδ » ἃ ἴα Ϊςοὴ ἀ6 σοὺχ αἱ ογαϊρηῃθηΐ 

Ὀίδοα Θἢ ΔΡρΥ͂ϑθῆςθ οἱ ρὸςῃϑηῃηΐ σοϊητη8 465 ρΡοΟΓο5; θηἤη «αὶ 

Π6 5᾽ 65 ρ85 5515 ἀ8η5 18 σῇδ!γο 46 ρϑβϑίι !θῆςα » ΠΟΙ 16 165 

ΟἸΒθδὺχ ρους 65 ΡΟῸΓ ΘΧογΟοΥ ΘΓ ΓΆΡ η6. οι νο]]ὰ Ρ] εἷ- 

ηοιηδηΐί ἰησίγαϊ5 διιβδὶ ἀ6 ςο αἱ ΠΟ Ο Γη6 18 ΠΟυΓΓΙ ΓΘ, 

[11] Μοῖΐβο αἀἰϊΐ θῆςογο : « οι 5 ὩΔΏΡΘΓΟΖ ἀὰ Γυϊηϊηδηΐί αἰ 

ἃ ἰὰ ρἰϑά οαγοπα. » Ῥουζαιιοὶ ρᾶΓ]6-{-1} 81η51}) Ῥάᾶγοθ αἴτια 

ςϑέ δηϊη)δ)], αυδηᾶ 11 ργθηά 98 πουγγιίίυγο, σοηηδῖξΐ σο] αἱ 

αα]1 16 πουγγί οἱ ΒΘ ]6 56 ρ] ῖγο ἄγνος 1] 8 πηοτηθῃηΐ οἷϊ 

1] 56 γθροβο. Αἰ γοραγὰ ἀὰ ργόςορίθ, 1] δ᾽ 6δϑί δχργὶ ηό 

ἰηρόπ]ουβοιηθηί. Ὁ 0.6 ρῥγθβοῦῖί-1} ἀοης 2 ΑἰίδοῃοζΖ-νοῦϑ ἃ 

σοὺχ ααὶἱ ογαϊρηθηΐ 16 ϑοίρηθαγ, 41 γόΠόςϑϑοθηΐ οὴ ΘῈΣ 

ΓΟΘΌΓ 50Γ ἰὰ Ρογίόα οχαςίθ 46]ὰ ἀοοίγ ηθ γοςαθ, 4] 5᾽ ΘδηίΓο- 

(ἰδ ηδηΐ ἀ6ς5 νοϊ]οηςόβ ἀὰ 56 ΡΘΕ, οἵ 4ὰ1]65 Ορβογυθηίΐ, ααἱ 

ϑαγθηΐ 4.6 1ὰ τόΠοχίοη οδί αὔὔνγα ἂς 1016 οἱ αυὶϊ γα ]- 

ροηΐ 1ᾶ ράσοΐο ἀὰ 56 ρ ΠΘαΓ. Μ815 ρΡουγαυοὶ ράΓ6Γ ἀὰ ρΡ᾽οα 

ἴουτγοδα 2 Ο᾽οϑδὲ ασὰ6 16 ]α5ῖ6 δαϊί ἃ ἰὰ [οἱ5 ΠΊΔΓΟΒΟΥ 6 τὸ 

ΤΙ Οη66 οἵ δἰίθηαγο ἰὰ βδαϊηΐο ἐΐζθσγηϊίό. νοΥθΖ 46] 5856 ἰό- 

δΙΒ]δίθαν ἃ ἐϊό Μοῖβο, [12] Μαῖὶβ ἀ᾽οὺ δογαὶϊί νθῇὰπθ διχ 

{15 1ὰ ρέπόζγδίίοη ου 1 σοι ργόμοῃ βίο 46 ς65 σῇοβϑθϑ" 

ΡΟΣ που, δύδηΐ σοι δ 16 νγΓδὶ 56η5 465 σοϊητη8η6ο- 

τηθηΐβ, ἤοτι5 [65 Θχρ 0 ὴ5 (6]5 αα6 165 ἃ νου] 5 [6 8561- 

Β,ΠΘΟΓΙ ; ο᾽ο5ἐ ργόοσϊβόπηοηΐ ΡΟυΓ α6 ὨΟ5 6 ΔΥΟΩΒ [1η16]- 

᾿ίρϑηςθ α}}} Ποιὰ 5 ἃ οἰγοοῦς δ 165 σΟΘῸΓΒ οἵ 165 ΟΥΘΙ1]165. 

ΧΙ. ΒΘ ΟΒοΥΟΠΟἢ5 πιδἰηθηδηί δὶ 16 ΘΙ ΘΕΓ ἃ ΡΓῚΒ 501} 

ἂς ἀέόνοϊϊογ ἃ ᾿'ἀνάηςα οἱ ᾽σαι οἱ 18 Ἵογοϊχ. Α [᾿ὄραγὰ ἂς 

1 ρδ, 11] δϑδί ὀογὶὶ ἃ 1᾿δάγϑϑϑ ἀ1ϑσγδῦὶ αἂθ 165 {15 Π6 

Γροουγαϊθηΐ ροϊηΐ 16 Ραρίδηια ααἱ ρΡΥοσαΓα 16 Γόχη 5510 



10 ΕΡΙΤΗΕ ὈΕ ΒΑΒΝΑΒΕ ΧΙ, 2-5 

Ψὔ' - 4 
ῳ; 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν οὐ μὴ προσδέξονται, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς 
᾿ -Ο Π ᾿ Υ ᾿ 

οἰκοοομήσουσιν. [2] Λέγει γὰρ ὁ προφήτης 
" 2 

« ἜἜχστηθι οὐρανέ, 
Κ Α δὶ ὶ εἰ λεῖ ς -Ψ 

αἱ ἐπὶ τούτῳ πλεῖον Φριξάτω ἡ, γῆ; 
Ὁ “ἢ Ἢ . Ι { ) Α ἧς κα τ 

Οτι οὐο χα' πονηρὰ ἐποίησεν ὁ λαὸς οὐτος " 

Ἐμὲ ἐγκατέλιπον, 
Ἁ -- Πηγὴν ζωῆς, 

Καὶ ἑαυτοῖς ὥρυξαν 

Βόθοον θανάτου (ΠΤ ΕΜΙΕ, Π,15, 19). 

[39] Μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν 
. . ἡ, πὸ ς 

Τοῦρος τὸ ἀγιὸν μου Σινα; 

Ἔσεσθε γὰρ ὡς πετεινοῦ γοσσοὶ 
3 ! - 3 “. 

Αγιπτάμενο' νοσσιᾶς ἀφῃον μένοι » (ΒΑΕ, ΧΥῚ, 1,2). 

[4] Καὶ πάλιν λέγει ὁ προφήτης " 

« ᾿Εγὼ πορεύσομαι ἔμπροσθέν σου 
Α Ν φ -ο 

Καὶ ὁρΥ, ὁμαλιῶ 
» ᾿᾿ ἄγοε ᾿ ! 

ὶ πύλας “᾿αλκᾶς συντρίψω 

Καὶ μοχλοὺς σιότοοῦς συνχλάσω, 

Καὶ δώσω σοι Πησαυροὺς σχοτεινούς, 

᾿Αποχρύφους, ἀοράτους, 
Ὁ - [4 κ) Α μ “ ! .. 

Ινα γνῶσιν, ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός » (15Α1Ε, χεν, 

ἃ, 9). 

[9] Καί 

« Κατοικήσεις ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ 
Ι 5 τῷ 

Πετρας ἰσγυρᾶς, 
φι-- 4 --- 

Καὶ τὸ υδὼρ αὐτοῦ πιστόν " 

Βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, 
Α εἴ ! ΓΕ εδ Η - κε Ὡ- ᾿ ’ φΦ 9. 

Καὶ ἡ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόβον κυρίου » (ΒΑ1Ε, 

ΧΧΧΠΙ, 1θ0-τὃ). 
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465 ρέςμέόβ, τηδὶβ 56 [ΔΓ] απογαϊθηΐ ἃ ουχ-τηδηθ5 ἢ 

ΤΆΟΥΘΗ α᾽ ἀαϊοαίϊοη. [2] [,(6 ρτορβὸϊζεα αἱί 6η οεδοί: 

« (ἸΙ6], 5015 ἀδΔη85 18 σίαρϑυτγ' 

ΤοΥΓΘ, Γγόγηϊβ αἰ ΠΟΥΓΘΌΤ Ρ]15 δῇ σογΓο! 

ΟδΥΓ σ6 ΡΘΈΡ]6 ἃ σοΙΏ 15 ἀου Ὁ ]6 οΥπη6 : 

Π5 πη οπΐ δρδῃηάοηῃηό, 

Μοὶ, 18 δουζςοθ 46 ]8ἃ νἱϑ. 

Α δυχ-Ιηδιηθ5 115 586 βδοηΐ στουϑό 

ὕπο εἰΐαγηθ αὰ ἀοηπθ 8 τηοτζί. 

[9] Εβί- 6116 πὸ γος! βἰόγί]ο, 

ΘΊΟΩ Τη8ἃ ΙηΠΟηΐΔΡΘ βαϊηίο 2 

γουῦβ 56Γ62Ζ σΟΙΏΠ16 165 ροί15 αἰ οἰβοδα, 

γοϊ]οίδηίΐ, δορός αὶ Π]1ἀ. » 

[4] ΕΓ16 ργορῃὸΐξε αἱΐ ΘΏςοΓΟ : 

« Ο᾽ 65 τηοὶ αἱ δύο οσγαὶ ἀσδυδηὶ (οἷ :; 

 ΔΡ]ΔΠἾΓΑΙ 165 ΤηΟηἰΔΡΏΘ65, 

26 Ὀγδογδαὶ 165 ρογίθϑβ α᾽ δἰ γαίῃ, 

6 γδοίαΓοσδὶ 165 νοῦ 5 αἀ6 ἴογ, 

Εἰ]6 ἰ6 ἀοῃηργδὶ 165 ἰγόθουϑ βϑογοίβ, 

δορός, ἰηνίϑι 0165 

. Αἤηῃ α1}}]15 βδοῃρηΐ ατι6 τηοΐ, 16 81.15 16 ΘεΙρ ΘῸΓ 

[Ὀΐῖδα ». 

[5] Εἰ ὁῃοογο: 

« Τὰ ΠΑὈΪ(οΓ85 ἀδη5 1 σᾶνθγηθ ἐϊανόο 

Ὀ᾿.π6 τος ογίϊῆ δε 

Οὐ 1᾽ὁδι μ6 ᾿Δη 6486 Δ :1η8]5. 

οι 5 σοη (ΘΙ Ρ]6Γ6Ζ 16 Γοὶ ἄγνος 858 ΡΊΟΪΓΟ, 

Εἰνοίγο ἄτη Γό Πές ἢ, 50. ἃ ογδαίηίο ἀτὶ οὶ ρ ΠΘΌΓ». 



ΕΡΙΤΠΕ ΠΕ ΒΑΒΝΑΒΕΗ͂ ΧΙ, 6-11 

[0] Καὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ προφήτγ, λέγε, " 

ἔσται ὁ ταῦτα ποιῶν 
ς ι })ΒΧ᾽Χ᾽,.“ ἃ Α νι  ἷΝ ἘΣ Ὁ - “- 

ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς οιεξόδους τῶν 
-ἦὉἄ 

τ 4 ᾿ ᾿ “ὌΝ 3 - ᾿) - 

Ο τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσε' ἐν χα!οᾧ αὐτοῦ, 

Καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀπ τηουήσετα', 

Καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῖ,, κατευοοωθήσεται. 
“ [κε 

[170 " οὕτως οἱ ἀσεΐε! ς. οὐ" οὕτως, 

Αλλ᾽ ἢ ὡς ὁ νοῦς, 

Ὃν ἐκχρίπτε' ὁ ἄγεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 

Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστίσοντα' ἀσεβεῖ ἰς ἐν χοΐσει 
ΠΩ ΣῚ 93 

υὼξ ἄμαοτ ωλοὶ ὦ βουλῇ ὀιχαίων. Φ 
ς. 

Ὅτι γινώσχε! κύριος ὁδὸν οιχαίων, 

αὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖτα. » (5. τ, 3-6). »ι 

᾽ ῃ - ν ΩΑ("ΌΝ ᾿ Α Α ΝἊᾳ4( ᾿ ΑἉᾳ 

[8] Αἰσθάνεσθε, πῶς τὸ ὑδωο καὶ τὸν σταυρὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
φ' Ἢ Ὁ ᾿Ὶ Ξὺ [4] " Ά Α Α 

ὥρισεν. Τοῦτο Ὑὰ0 λέγε!" Μα αχάσιο"., οἱ ἐπὶ τὸν σταυρὸν 

ἐλπίσαντες κατ ἔβησαν εἰς τὸ ὕδωρ, ὅτ' τὸν μὲν αισθὸν λέγει: 
. 

« ἐν καιρῷ αὐτοῦ »᾽ τότε, φησίν, ἀποδώσω. Νῦν δὲ ὃ λέγει 
᾿ - “ . - [ἐ - 

« τὰ φύλλα οὐκ ἀποουήσεται» (᾿ 8.1.3}, τοῦτο λέγει", ὅτι πᾶν 
ΠῚ 44 ὙΡ ! »φῃ -Ὁὦ -Ο᾽εο α [ [4 Ὡ " 

μα, ὃ εὰν ἐξελεύσεται εξ υἱῶν δ'Χ τοῦ στόματος ὑμῶν ἐν 
5 Ὁ ἣν Ἂν 

στε! χαὶ ἀγάπῃ, ἔσται εἰς ἐπιστοοοὴν καὶ ἐλπίδα πολλοῖς. 
Ὕ ἦῳ - 

[9] Καὶ πάλιν ἕτερος προφήτης λέγει" « Καὶ ἦν ἡ γῆ τοῦ 

Ἴ νι, ἐπαινουμένη παρὰ πᾶσαν τὴν γν» (οἴ. ΞΟΡΗΟΝ., 

[, 10 ἀοιιίοιια)). Τοῦτο λέγε." τὸ σχεῦος τοῦ Ἐ ΞΟ ματος 
ν “ὌΝ 6“ 

αὐτοῦ ὁοξάζει. τω Εἷτ τί λέγει ; « Καὶ ἦν ποταμὸς ἕλκων 
᾿] -κ -Ὃ- Α πὰ “ΞΡ - φ' ἍἋ 

ἐχ ὀξξιῶν, καὶ ἀνέ “ραινὲν Ἐ ἐξ αὐτοῦ ὀένορα ὡραῖα καὶ ὃς ἂν 
3 [2 

φάγῃ ἐξ αὐτῶν, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα » (ΕΖέασηιμει,, ΧΕΙ, 
6 -- 

ἂν τς 13), 11 Τοῦτο λέγει, ὅτι ἡμεῖς μὲν χκαταβαίνομεν 
9 3 

ξἰς τὸ υδω γέμοντες ἁμαοτιῶν καὶ ῥύπου, καὶ ἀναβαίνομεν 
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[60] Εἰ ἀδῃ 5 ὰἢ δαίγο ργορῃόϊίο 1] αἰΐ δῆσοίο : 

« Εἰ ςο]αϊ αὶ αϊί σ65 σῇοβϑθβ 

5ΟΓδ ΠΟΙΏ Π16 ᾿᾽ΔΙΓΌΓΟ ρδηϊά σὰ ἢ σοΟυΓ5 αἶθδα, 

Οὐ ἀοῇη6 50} ἔγυ]ΐ Θη 1ὰ βαΐβοῃ, 

Εἰ ἀοηΐ 165 [61}165 η6 οι οί ροϊηί. 

Τουΐθϑ 565 θη γορ 565 Γόπιϑϑιγοηΐ. 

[Π| ΠΠ πὴ νὰ ρᾶβ5 δἰηϑδὶ ἀδς5 "ΠΏ Ρ165 ; 1] ἢ νὰ ρᾶ5 

Μαὶβ ρἰαἱοίΐ οσοϊημηο αὶ Ποςσοη [41η5], 

Ουθ 16 νοηΐ Ὀδαϊαγο ἀ6 ἀθϑϑιιβ ἴοΥΓΘ, 

ΑἸ1551 165 ᾿ΠΡ165 56 ἰἰΙδηἀτγοηΐ ρᾶ5 ἀδροιί δὰ υ656- 

ΝῚ 165 ρΡέσμῃουγβ ἀδηϑβ 16 σοῇ 561} ἀδ5 υϑίας ; [πγχοηί, 

ΟΔΙΓ 16 ΘΘΙΡΏΘΟΥ σοηηδῖΐ [6 ΒΘ] ἀ65 [πι5165 

Εἰ 16 “μοπηΐη 465 ἰταρίθβ βεγὰ ἀέίγυϊί. » 

[8] ΒδιδΙΓα 162 σοχμπγθ 1] ἀόογ!ῖ Θἢ πλότηο [61ῺΡ5 |᾽6δΔὰ 

οἱ 18 ΟΥΟΙ͂Χ, οδΓ νοὶςϊ 6 41}} νοὰπέ αἰτο. Ηθυγοαχ ςοὺχ 41] 

δυδῃί οϑρόγό θη ἴα Ἅσὔοὶχ δοηΐ ἀοβοομάαβ ἀδη5 1688} [ἃ 

ΓόςοΙΏΡΘΏ56, 1] 1ἸΔΔ]α 16 ΡΔΓ (65 τηοΐβ5 : « 6 δᾶ 584]150 » ; 

ΔΊΟΥ, ἀἐέος]αγο-{-11, 16 τη δοα αἱζ{6 γᾶ] θη γοίοιγ. Εἰ ΡΟῸΓ 16 

ἰθιῺΡ5 ργόβθηί, οθ5 δα ίγοβ τποίβ : « 165 [6 1}165 η6 ἰο θοσγοηΐ 

Ρ85 », Βα ηἰθοηίΐ αὰθ ἰουΐο ΡΆΓΟΪ]Θ βογίϊθ 46 νοίγο Ὀοῦυοῃο 

ἀδη5 4 ἴοὶἱ οἱ 1ὰ Ἅσμαχγι (ὁ διηδηθᾶ ΠΠ ριδηα ΠΟΙΏΌΓΘ 

α᾽ Ββοιητηο8 ἃ 18 ΠΟΘ ΒΊΟὴ οἱ ἃ ᾿δσρόγδηςθ. [9] [7 δυίγὸ 

Ῥτορβόίζο αἱΐ ἀθ βοὴ οὐΐέ: « 1,6 ρϑύ5 ἀθ Φδςοῦ ἐίζαϊί Ἰουό 

ΡΙὰ5 απὸ ἰοὰαΐ δαίγα.» (θ]ὰ δ᾽ βῆ ααὰ θὰ Ρ]οΓΙῆθ 16 

νᾶ56 γοηΐογιηδηΐ βοὴ Ἐδβρυί. [10] Ου᾽65{-1} αἰξ φηβυϊίο") 

« ΠῚ Υ αναϊΐ ὰὴ ἤδυνο οου]δηΐ ἃ ἀτοϊίθ, ἀπα}6] πχοηῃίδϊοηΐ 

ἄδ5 αὐῦσοβ ργδοίθυχ ; ἀπ] σοηατ6 6 8266 νἱνίὰ ὀζογῃ ]- 

Ιοπηοηΐ; » [11] εἰδϑί ἀ-αἴγο : ΠΟῸ5 ἀρβοθπμο0ῃ5 ἀδη5 ᾿᾽6δὰ 

ΓΘΙΏΡ]15 46 ρέςμόϑ εἰ ἀο ΞΟ.1]}1765.; πΠη8}]5 ΠΟῸΒ 6} ΒοΓ ΟΠ 8 



γἱλ ΕΡΙΤΠΕ ὈΕῈ ΒΑΒΝΑΒΕ ΧΙ, 1-8 

9 Ὥχῷ 9 “-- ; ’ « 

χαρποφοροῦντες ἐν τῇ χαροδίᾳ τὸν φόβον καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς 
Α 3 Ἧς 4 ᾿μ τ “ Μ᾿ - Α ΑΝ ἍἋ ’ 

τὸν ἴτσουν ἐν τῷ πνεύματι εἐχοντες. « Καὶ ὃς ἂν φάγγ͵ 
" Α ’ ’ . ὦ “-, 

ἀπὸ τούτων, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα » (οἵ. ΧΙ, 10), τοῦτο 
9 - 

λέγει - ὃς ἄν, φησίν, ἀχούσῃ τούτων λαλουμένων καὶ 

πιστεύσῃ, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΧΙ]. Ὁμοίως πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ ὁρίζει. ἐν ἄλλῳ 

προφήτῃ λέγοντι. « Καὶ πότε ταῦτα συντελεσθήσεται; Λέγε! 

χύριος: Ὅταν ξύλον κλιθῇ καὶ ἀναστῇ. καὶ ὅταν ἐκ ξύλου 

αἷμα στάξῃ » (οἵ. ΕΥ̓ ἔδρπαβ, ιν, 38 ; ν, δ). Ἔχεις πάλιν 
ερὶ τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ σταυροῦσθα!ι μέλλ οντος. [2] Λέγε! 

ὲ πάλιν τῷ Μωυσξ, το: χα  β. νοῦ τοῦ ᾿Ισραὴλ ὑπὸ τῶν 

λλοφύλων, καὶ ἵνα ὑπομνήσγ, αὐτοὺς πολεμουμένους, ὅτ' 

διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθησαν εἰς θάνατον λέγε: εἰς 

οὐίαν Μωυσέως τὸ πνεῦμα, ἵνα ποιήσῃ τύπον σταυροῦ 

Φλ ἢ 

᾿«Ὁ) 

) 

τὴν χα 
Α Ὧν ! δ. " ἤ 35 , ΠΣ 

καὶ τοῦ μ μέλλοντος πάσχειν, ὅτι, ἐὰν μὴ, φησίν, ἐλπίσωσιν ἐπ 
᾿] Ὑ .. - 

αὐτῷ, εἰς τὸν αἰῶνα πολευιν θήσονται. Τίθησιν οὖν Μωυσῆς 
ἕν ἐφ᾽ ἕν ὅπλον ἐν μέσῳ τῆς πυγμῆς, καὶ σταθεὶς ὑψηλότερος 

ἢ - ς 
πάντων ἐξέτεινεν τὰς “χεῖρας, καὶ οὕτως πάλιν ἐνίκα ὁ 

Ἰσραήλ. Εἶτα, ὁπόταν καθεῖλεν, πάλιν ἐθανατοῦντο (οἵ. 
Ὁ . - , 

ἔσοαο, χνι, 8-13). [3] Πρός τί ; Ἵνα γνῶσιν, ὅτ᾽ οὐ 
“«» - 4 Α ᾿] 

ὀύναντα'. σωθῆναι, ἐὰν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐλπίσωσιν. [4] Καὶ 
; ᾿ ΕΝ: ἰ 

πάλιν ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει" « Ὅλην τὴν Ἧ{ ἂν 

ἐξεπέτασα τὰς γεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ 

ἀντ' λέγοντα ὁδῷ δικαίᾳ μου» ([Ιβαΐε, ὑχν, 2). [9] Πάλιν 

Μωυσῆς ποιεῖ τύπον τοῦ Ινσοῦ, ὅτι δεῖ αὐτὸν παθεῖν, χαὶ 
5. ᾳ4 ἢ ἝΝ 3 , . 

αὐτὸς ζωοποιήσει, ὃν δόξουσιν ἀπολωλεχένα' ἐν σημείῳ, 

πίπτοντος τοῦ ᾿Ισραήλ. ᾿Εποίησεν γὰρ χύριος πάντα ὄφιν 
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σμαγρόέβ ἀθ {γυϊΐβ, ἀγαῃΐ ἀδηϑ 16 σου Ϊᾶ ογαϊηΐο οἱ ἀδΔῃ8 

᾿᾿οβργὶ 1᾿οϑρόγδηςθ 6 «ὀβθ:15. «ΟἹ σοη 486 ἸΩΔΏΡΘΓα 46 (68 

ΔΙΌΓΘΒ γίνγα ὀϊογ 6] οηθηΐ » ϑδίρηϊῆθ : Οὐϊοοηαπθ ὀσουίο 

οἱ ογοὶϊί 165 σἤοβϑθϑ 81η5] δῃ ῃοησόθϑβ υἱύγᾶ ὀΐθγῃθ]] τηθηΐ, 

ΧΙ]. ΠΠ ἀόογιξ δῆσοῦο ἀ6 τηδπλθ 18 ΟΥΟΙΪΧ, 6 αἰδδηΐ ρδΓ 

ἈΠ δυίγο ργορδόίζα : « Οὐδηα οο5 Ἵσῇοϑβϑθβ β᾽ δΔοςοηρ ἰγοηί- 

611652 Ποῦϑαῦθ]6 ΡὈοΪ5, αἰ 16 δοῖ ἤΘαΓ, δυζαὰ ὀἰό ὀΐοηάπ ΡΔΓ 

ἴΘΓΓΘ ΡαΪ5 γοάγοϑδβϑό δ απ ἀὰ ὈΟΪ5 16 586 Το 6 Γὰ ρους 

ἃ ρουίία », ΡΔΓΟΪ]65 αἱ 858εὲ "δορογίθηίΐ ἃ 18 ογοὶχ οἱ ἃ 

ΠΟ] ααὶΐ ἀσναϊΐ γΥ ὀΐίγο αἰίδοῃό. [2] ἔδὲρα ρᾶ7]8 Θῇςοτ ἃ 

Μοῖβε ἰογβαὰθ 165 [[ϑυδόϊ 5 ἔαγοηΐξ αἰίδαυέβ ΡΥ ἀθ5 

ὀἐγαηροΥβ αῆῃ απ6 οοἰΐα σΌΘΓΓΟ πὸ ΘΓ Γαρρο]ὰἂΐ 4}}5 

ὀϊαϊοηΐ νοιιόβ ἃ ἰᾶ τηογί ἃ οδιι56 ἀ6 θὰ γ5 ρόςῃόξ. Γ᾿ Εβρυιί 

ΡΆΓ]6 8]0Υ5 8 σου ἀθ Μοῖβο αἱ ἰμδρίγαηΐ ἀ᾽ ὀχόσυ τοῦ 

ὯΠῸ ἤρα ἀ6 ]ὰ οτοῖχ, οἱ ἀθ Οδ] αὶ αυὐἱ ἀσναϊὶ γΥ βου ῇτγιγ. 

᾿ ΟἿ ίαϊ αἶγα αυ᾽ὰ πλοΐη5 αἀ᾽ Ἐβρόγοι οἡ [μὰ], 115 βϑοσαϊθηίΐ ἃ 

6815 θη ὀΐζαί ἀ6 ριογγε. Μοῖΐβδο δηΐαϑϑα ἄοης ὈοιΟ] 6 Γ5 

ΘΌΓ Ὀουο]ογ5 δὰ τ] θὰ ἀὰ ςοϊῃηρϑί, οἱ 56 ρ]αςδηί δι 

βοιηγηοί ρ]ὺ5 ἢδυΐ αἷς ἴοι 165 δαίγθϑ, 1] ὀΐθηαϊί 165 

Γηδΐη8, οἱ δίηϑδὶ 165 ἰϑγδόϊτ65 γοργίσοηΐ Ἰ᾿ἀνδηΐαρο ; 

Ιη815 δηδϑυαϊίο σἤδαυδ ἔοϊβδ 4α}} 165 1815581} ἰοτ ὈΘΓ, 165 

[5γδό]ϊ 65 ϑαςσσςοιῃ δϊθηΐ. [3] Ρουγαυοὶ ς6]8 2 Αἤἥηῃ ἀθ Ἰδθὺτν 

ἔαϊτο γΓοοοηηδῖίγο αα}} ΠὟ ἀναϊὶΐ ροϊηΐ ἀθ ϑαϊαΐ ροὺγ οὰχ 

515 π᾿ Θδρέγαϊδοηϊ θη [,0]. [4] 1 δδί ϑῆσογε αἀϊΐ ἀδὴβ ὰἂἢῇ 

δυΐίγο ργορβόέϊζα : « Τοαί 16 Ἰοὺ 78] ὀΐθηάι 165 μηδ᾽ 5 νϑ Γ5 

ο6. Ρ6ΌΡ]6 ἰηάος!!ε οἱ γός ἃ τη65 Ἰυδί65 νοΐθϑ. » [58] ὕπο 

δυίτο ἔοϊδ αὐ 15Γαὸ] ϑυσσοχηθραϊί, Μοῖΐδο [αἱ υὑὴὸ ἤρυγο 

ἂρ 2όδθιυ5, δῆη αἋ6 τηοηΐγοι 41}}] ἀογαὶΐ βουβῖτίὶσ, οἱ 

4} ἀοπηθ 1ὰ νἱθ,1ὰ] αὰο 1 ὉΠ ἀσναϊξ ΡΘη 56. νοὶ ρόυὶ συν 
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-.; Ἵ ὃς 2 

ὀάχνειν αὐτούς » (εἴ. Λοηιδιο5, Χχι, θ-0)ὴ, καὶ ἀπέθνησκον 
9 Ἀχὰὸὶ φ 14 ἊἌ4 -ὦ, " 9 ΜνΜ 4 ἢ Ὶ [7 

ἜΞΕΓΟΝ τ͵ παοαασις "ἃ τοῦ ὀφεως ἐν Ευχ ἐγένετο), 'να 
ἐγξ . ,᾿ ΩΝ ἜΣ Χς, δἿ "( δι Σ ῃλτνν 

ἐλέγξῃ αὐτούς, ὁτι διὰ τὴν παράβασιν αὐτῶν εἰς ἤλῖψιν 

ἢχνάτου παραδοθήσονται. [60] Πέρας γέ τοι αὐτὸς Μωυσῆς 
, 9 Ῥ φ - » » 

ἐντειλάμενος: « Οὐχ ἔσται, υμῖν οὔτε “χωνευτὸν οὔτε 
-ς ΑἉ “ Ὶ φ - ΄ 4 4 

γλυπτὸν εἰς θεὸν ὑμῖν» (οιιόν., χχνπ, 15), αὐτὸς 
-ν 6 Ἷ - ΕῚ ΣΙ; γττ - Ύ .- - 

ποιεῖ, νὰ τύπον τοῦ Ιτησοὺυ ὀείξῃ. ἤκοιει οὖν Μωυστς 
-- 4) ΑἉἫ [ 43 Ἀρ δε οὶ Ὁ Α ἐ , - 4 

χαλκοῦν ὄφιν καὶ τίθησιν ἐνοόξως καὶ κηρύγματι καλεῖ τὸν 
ἢ τ 4 ᾿ χυ . 

λαόν. [7] ᾿Ελθόντες οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐδέοντο Μωυσέως, ἵνα 
᾿) - 4 ἍἋ - " ᾿ - Ύ 

πεοὶ αυτῶν ἀγενέγχῃ ὁέησιν περὶ τῆς ἰάσεως αὐτῶν. Εἶπεν 
“Δ 4 ΟῚ 4 .“. »-» ) . ί ΜᾺ -ὠ [ - 

ὁὲ πρὸς αυτοὺς Μωύσῆης " « Ὅταν, φησίν, δυγγθῇ τις ὑμῶν, 
45 ς᾽. ᾿ " Α “..Ἃ - , φιλο τπ τὴ Α 
ἐλθέτω ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐπιχείμενον χαὶ 
ω [ω Ὗ Ἅ -ΨΦ; -- 

ἐλπισάτω πιστεύσας, ὁτι αυτὸς ὧν γεχρὸς ὀύναται ζωοποιῖ,- 

σαι, χαὶ παραγοῖμα σωθήσεται » (οἷ. ΔΌΝΙδΙ' 65, ΧΧΙ, 
ἊΝ ΟἹ ᾿ 3 , 32: ! ι ; Α 

ὃ, 9). Καὶ οὕτως ἐποίουν. ἔχεις πάλιν χαὶ ἐν τούτοις τὴν 

ὁόξαν τοῦ Ἰγσοῦ, ὅτι ἐν αὐτῷ πάντα χαὶ εἰς αὐτόν. 

[8] Τί λέγει πάλιν Μωυσῆς Ἰησοῦ, υἱῷ Ναυή, ἐπιθεὶς 
4 - 

αὐτῷ τοῦτο τὸ ὄνομα » (ΔοπιδΙ 65, ΧΠΙ, 18), ὄντι προ- 
Ρ " [ - Ρ [δ ’ ν 

φήτῃ, ἵνα μόνον ἀκούσῃ πᾶς ὁ λαός, ὅτ' πάντα ὁ πατὴρ 
-- Ὶ - [2 -- ΕῚ -- Σ γᾷ ἡ ."- -- 

φανεροι περ' τοῦ υἱοῦ Ιυσοὺυ: ι9) Λεγε: οὺὖν Μωυσης 

Ἴνσοῦ υἱῷ Ναυή, ἐπιθεὶς τοῦτο τὸ ὄνομα, ὁπότε ἔπεμψεν 

αὐτὸν χκατάσχοπον ἘΣ γῆς: ξ ΡΞ β' “μα εἰς τὰς εῖρᾶς 

σου καὶ γράψον, ὰ οὐὐεῦ ας κύριος, ὅτι ἐχχόψει ἐχ ῥιζῶν τὸν 
« 3 -- 

οἴχον πάντα τοῦ ἘΝ να νος ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν 

ἡ μερῶν » (οἵ, Εαοάο, χνι, τά). [10] Ἴε πάλιν Ἰησοῦς, 
᾿ 44.« - »" ω δὴ 

οὐγὶ υἱὸς ἀνθρώπου, ἀλλὰ υἱὸς τοῦ θεοῦ, τύπῳ δὲ ἐν σαρχὶ 
φαν:οωθείς, ᾿Επεὶ οὖν μέλλουσιν λέγειν, ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός 
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18 ἙἽσοῖϊχ. ΡΟΌΓ 165 Ἷοπυδίποτα 41}}5 ἀΐαϊθηί 1ἰνγόβ αὺχ 

ΔΉ ΒΟ15565 46 18 ΠηοΙὶ ἃ οΔ.56 ἀ6 6 Γ5 ρές μῃόβ, 16 ϑϑι ΘΓ 

165 δΐ τογάΓα ρὰΓ ἰουΐθα βογία ἀθ βουρϑῃηΐί, οἱ 115 λουγαϊθηΐ 

(8 Γ ο᾽δδί ῬδῚ 16 βδογροηΐ αὰ6 184 ἀόβοδέϊββδδηςο δαΐ ᾿ἴθὰ 

ςΒ6Ζ ἔνθ). [0] Α ἰὰ ἤηῃ, Μοῖβϑ. Ὀίθδῃ αα}} οὐΐ ρυθ]ϊέ οα 

ΡΓόςορίδ : « οι! ΠδυΓ62Ζ ροϊηΐ αἰ Ἰτηδρ6 6η τηόΐ8] [οπηαὰ, 

Ροϊηΐί ατηδρο ρίαγόθ ρουγτ νοίγο Ὠΐθα», Μοῖβο 1αἱ-τη τη 6 

δδ1 ἃ ᾿᾿δποοῃέγο ἂῆη 46 τηοηίγοῦ ὰπ6 ἤρατο ἀο 9όδυ. Π 

[Δ Ὀτία 6 ἀοης ὕἢ βογροηΐ α᾽ αἰγαΐῃ, 1 σὶρ βο] θη πο] σηθηΐ 

οἱ [αὶ σοηνοα 6 ΓὙ 16 ΡΘῸΡ]6 ρᾶΓ ὰη ΠόΓγδαί. [7] Εἴαπηί ἀοης 

ἰοτ15 ΓΟ. 15, 115 ργοϑϑαϊθηί Μοῖθο αἰδάγοϑϑου ὍΠῸ ῥγΓΙὰ ΓΘ 

ΡΟΌΓ ἰοὰγ ραόΓγϑοη. ΑἸοσβ Μοῖβο Ἰθὰγ αἰΐ: « ΤιοΥβαὰθ 486]- 

σα ἀ᾽ δηΐἴΓο νοι5 56Γ τ Γαὰ, α᾽}} Υ] ΘΠ Π6 Υ6Γ5 16 βεγρϑηΐ 

ὀ]ανό ουὙ]6 ὈΟΪ5 οἴ α}} σ᾽ ΔΌ δ ηΠἀο0ηΠη6 ἃ 1 Θβρόγδηςθ, σσογδῃΐ 

416 ς6]1-Οἱ, τη 6 588 Υἱ6. ρϑαί πόδῃ ΠΟ 8 16 ἔδιγο Υἶἱνγα, 

οἱ 501-16 - ϑΙῺρ 1] 56γὰ βαιινό». ΑἸη51 ἤγρηΐ- 115. [οἱ ΘΠ ΠΟΥ 

Ραιδῖί 1 β]οῖγο ἀθ ψάδι.5, ϑαυ ογ : 4.6 ἰουΐθς σῃο565 βοηΐ 

Θὴ ἰὰϊ οἱ ἃ [Ἰυ]. [8] Εἴ αὰὰὸ αἷέ Μοῖδο ἃ {όβξιιβ δ]5 ἀθ 

ΝΝανό, αργὸς αὶ δύνοῖγ ἱπηροβδό, ἼἿοιϊιητηθ ἃ 0 ρτορμδόϊΐο, 

16 πο 46 Φέδβι υπϊᾳυθιηθηΐ ΡΟΣ ἴδιγο σοι ργΟΠαΓῸ δὰ 

ΡΘΌΡΙα αὰθ Ια Ῥόγα τόνο]α ἰουίθϑ σῇοβθοϑ ἀο 5οὴ ἢϊ!ς 

«όσα 9 [9] ΑρΓγὸδπ αὶ νοὶ ἀοηηό ἐς ΠοΠΊ, 6 ἰ᾽δηνουύδηΐ 

ΟΧΡΙΟΥΘΟΙ 16 ρᾶγβ5, Μοῖδο αἷὲ ἃ Ψόβυβ, ἢ]15 ἀθς Νανό 

« Ῥήδηάβ ὰῇ ᾿ἴνγο ἀδῃὴ5 [65 ηϑ1η5 οἱ ὄςγὶβ οθ. αὰὺ6 αϊΐ 16 

ΘΙ ΘΏΘΕΓ, βαυ οὶ; 406, ἄδη85 165 ἀΘΓΏ ΘΓ 5 7015, 16 ΕἼ15 ἀ6 

Πίου ἀόῤίγαϊΐτα 71.54πὰ 14 Γαςῖηθ ἰουία 18 πηδίβϑοη ἀ᾽ Ατὴᾶ- 

1ος ». [10] γο!]ὰ δησοῦα τπ6 ἴοϊβ ΦΖόθαβ πηοπίγόέ ἀδηβ ὑῃ 

ρΡΓόσυγθοαΣ ἀθ οἤΔΙΓ, ΠΟῚ Ρᾶ5 ζοΙηΠΊ6 ΕἾ]5 46 1 ΠΟΙΏΠΏΘ, 

τη 815 σοιηπὶ6 ΕἾ}5 ἀο 9} 16. Δία]5 σοι 6 ΟἹ ἀανδιὶί ἀγα ὰἢ 

ῬΡέπεο ΑροϑστοιιῴσεΞ, 1 5 
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ἐστιν Δαυίδ (οὗ. Μάττη., χχη, ἡ2-ἠΛλ), αὐτὸς προφητεύει 

Δαυίδ, φοβούμενος καὶ συνίων τὴν πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν - 

Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυοίῳ μου " 

Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 

ὝἭως ἂν θῶ τοὺς ἐχθοούς σου ὑποπόδιον τῶν ποῤῶν 

[σου » (8. σιχ, 1). 

[11] Καὶ πάλιν λέγε: οὕτως Ἡσαΐας" 
“7 ’ - ν᾽ - 

«. ἔτπεν χυοιος τῳ Χοιστῳ μου χυρίῳ, 
-ς - 4 - 

Οὐ ἐχράτυησα τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ, 

᾿Επαχοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη, 

Καὶ ἰσγὺν βασιλέων ὁιχροάξω» (1Βαΐἴξ, Χι,ν, 1). 
4, ὶ χ ! 

5  ὋἜ -- -ς - ; 

[9ε, πῶς « Δαυὶὸ λέγε. αὐτὸν χύοιον » (ΜΆΑΒα, ΧΙ, 
. 

47; Μάττη., ΧΧχι, ἠδ᾽; [ἱν, Χχ, ἠΛ), καὶ υἱὸν οὐ λέγει. 

ΧΠΠ|Π. Ἴδωμεν δέ, εἰ οὗτος ὁ λαὸς χληρονομεῖ ἢ ὁ 

ποῶτος, καὶ εἰ ἡ διαθήκη εἰς ἡμᾶς ἢ εἰς ἐκείνους. 

[2] ᾿Αχούσατε οὖν περὶ τοῦ λαοῦ τί λέγει ἡ γραφή" 

« Ἐδεῖτο δὲ ᾿Ισαὰκ περὶ ΡῬεβέχχας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, 

α ἣν" καὶ συνέλαβεν » (Οσπὸδο, χχν, 1). Εἶτα: 
τίλθεν ἘΣ πυθέσθαι παρὰ χυρίου, καὶ εἶπεν 

κύριος πρὸς αὐτήν - Δύο ἐθνη ἐν τῇ γαστρί σου καὶ ὄύο λαοὶ 

ἐν τῇ ἡριῶι ίᾳ σου, καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει καὶ ὁ μείζων 

οουλεύσει τῷ ἐλάσσονι » (Οενιὸϑε, χχν, 295-592 οἵ. ἤοπι., 
͵ 

ΙΧ. 109-12}. [3] Αἰσθάνεσθαι ὁ ὀφείλετε, τίς ὁ Ισαὰχκ καὶ τίς 

ἥ Ῥεβέχκα, καὶ ἐπὶ τίνων δέδευχεν, ὅτι μείζων ὁ λαὸς 

οὗτος ἡ, ἐκεῖνος. [4] Καὶ ἐν ἀλλῃ προφητείᾳ λέ ἐγει φανερώ- 
΄ 

ἢ 

τερον ὁ ᾿Ιακὼβ πρὸς ᾿Ιωσὴφ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων - 
5 ἊΝ “ Ὶ ἢ Ρ ΜῈ 

« Ἰοού. οὐχ ἐστέοησέν ψἐ κύριος τοῦ προσώπου σου" 
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Ἰουγ 4616 Ομ γὶβί δϑί ῃ]5 ἀ6 Πανὶ, θδνα 1 α]-τηόσηο, γθάου- 

ἰαπί οἱ ῥτγένογδηΐ ᾿᾽ΘΥΓΘῸΣ ἀ6 ς65 ρόζσῃει 5, δ᾽ ἔσθ ρτο- 

Ῥμόϊϊᾳυειηοηΐ : 

« [1,6 Θοίρ!ΘΟΙ ἃ αἷΐ ἃ ΠΟ 56ΙΡΏΘΟΓΙ: 

Αϑϑβαβ-ἰοἱ ἃ τὴ ἀγοϊίθ, : 

δαβαυ᾽ ἃ σα αὰς 6 ἴα556 ἀ6 [65 ΘΠ ΠΘΙ15 1 ΘβοδΌθδι 

[ἀ6 165 ρΙ665.» 

[11] Εἰ ἀ6 τπηόχηθ [5816 : 

« ἴ,6 ΘΕ σΘΕΌΓ ἃ αἰΐί δὰ ΟΠ γΙδί ΤΟ ΘΕ ΏΘΈΌΓ, 

Οὐδ 7 δἱ ΡΥ ρᾶγ ἰὰ τηδίῃ ἀγοϊίο: 

Ουθ 165 πδίϊοηῃϑβ 1ὰἱ ορόϊββδθηίΐ, 

Εἰ (ρΡοὺγ 181} 16 ὈΓΙΒοδὶ ἴὰ ρυΐδϑδηςο 465 σοίβ...» 

γοϊ]ὰ σοτητηοηΐ Πανὶ αἱ ἀοηηθ 16 ΠΟ ἀθ ϑοίρηΟῸΓ οἱ 

ΠΟΩ ῥΡᾶ α6 ἢ]5. 

ΧΙΠ. νογοηβ πηδϊ ηἰθηδηΐ θα 06] οδὲ 1 Πόγι 16 Γ, Ποίγρ 

ΡΘυρ]α δείαθ] οὺ 1Ἰαὰ ργόοῤαοηΐ, εἴ 51 16 ἰθϑίδπχοηΐ 56 

ΓΔΡΡοζγία ἃ Ποιῖι5 οἵ ὈΊθη ἃ δυχ. [2] Εςουΐοζ ἀοης το 46 

1 Εογιίαγο αἰΐ ἂαὰ βδα)]οῖ ἀὰ ρΡϑυρῖίο: « δας ῥγίαϊΐ ΡοΟῸΓ 

Βόροοοσϑἃ 58 ἴθιησηθ αὉ] ὀϊαϊί οἰόγι]θ, οἵ ς6116-Ο] σοηςαί. » 

Επδυϊία : « Ἀόδοθοσα δου ρου ἸΠΤΟΓΓΟΡΘΟΙ 16 ΘΘΙΡΏΘΕΟΓΙ, 

οἴ16 δοίρῃρουγ [αἱ αἰ ; Πεὺχ ἡδίϊοηβ βοηΐί ἀδῃϑ8 ἴοῃ 561 

οἱ ἀδθὰχ ρϑυρίοβ ἀδης ἰ65 θηίγ1}1]65 : ᾧῃ ΡΘΌΡ]6 1 ΟΠ1ροΟ]"- 

ἰοτα 50 [᾿δαίγο οἱ 1᾽ αἱηό δοῦν) γα ἰ6ὸ Ἵοδαάοί, » [3] νοὰῦβ 

ἄσνοζ ΡΟ ΘνΟΙΓ ααἱ οσί [58ᾶς, ααἱὶ ὁ5σ( ΗΒόροςοαδ, οἱ ἀα απο] 

ΡΘΌΡΙΘ 1] ἃ ἀόοϊαγό α1}} οδί ρὶα5 βρίδῃα αιια 1᾿δυίγθ. 

[1] δηβ ᾧῃη6 δυίτὸ ρῥγορῃόϊζ6, Φᾶσοῦ 5 ἜΧρ πιο ρΡ]15 

ο]αἰγοιηθηί, Π] αἰΐ ἃ 5δοὴ ἢ]5 Φόβθρὴ : « γοϊοὶ απο 1α 56]- 

ΟΏΟΘΟΙ Π6 Πη8 ρᾶ5 ριϊνώ αἀο ία ργόβοηςε ; διηθηο-τηοὶ [65 
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4 4 4 

προσάγαγέ μο. ποὺς υἱούς σου, ἵνα εὐλογήσω αὐτούς » 

((δηδϑο, ΧΕΙ, 11, 9). [9] Καὶ προσγγαγεν ᾿Εφραὶμ 
Ἁ ἰωνὴ Α - φ"᾿ [4 ν.. ΜΡ ο' 

χαὶ Μανασσῆ, τὸν Μανασσί, θέλων ἵνα εὐλογυ θῇ, ὅτι 

πρεσβύτερος ἦν “ ὁ γὰρ Ιωσὴφ προσήγαγεν εἰς τὴν δεξιὰν 

δὰ τοῦ πατοὺς Ἰακυ5. Εἴδεν ὁὲ ᾿Ιακὼβ τύπον τῷ 

τον: 
“- “Ψ - ’ «- 

εὐματ' τοῦ λαοῦ τοῦ μεταξύ. Καὶ τί λέγει; « Καὶ 
" - 4 - 4 

ἐποίησεν ᾿Ιχκὼβ ἐναλλὰξ τὰς “χεῖρας αὐτοῦ χαὶ ἐπέθηκεν 
-ὦ “Ἂν τος ἢ “ιν " Η 

τὴν ὁεξιὰν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Ἐφραίμ, τοῦ δευτέρου χαὶ 
δ. Ν γ᾿ Ὺ 3 

γεωτέρου, χαὶ ξυλθι θέν: αὐτόν. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσὴφ πρὸς 
“3 -ὧ 

Ἰαχῶυ: Μετάθες σοὺ τὴν ὃς δι ἂν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Μανασστ, 
φΙ ’ ; δι ΔΝ Ὺ 3 Ἁ κ 

ὁτ' ποωτοότοχός μου υἱός ἐστιν. Καὶ εἶπεν ᾿Ιαχὼβ πρὸς 
φ 3 γ ὙΎ ΡΟ ο) -ὦνΝΝ - 

Ιωσήφο᾽ Οἷδα, τέχνον, οἷοα " ἀλλ᾽ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ 
-- 

) ᾿ Ψ μω ᾿ , 
ἐλάσσον", καὶ οὗτος οὲ ευλογυθήσεται » (σεηδδο, ΧΙΨΊΗ, 

4 ’ Α 

τή, τ8-10). [6] Βλέπετε, ἐπὶ τίνων τέθεικεν, τὸν λαὸν 
- Ὺ ᾿ - μ ! ὴ ἣ ᾿ 

τοῦτον εἶνα! πρῶτον χαὶ τῆς οιαθήχης χληρονόμον. [1] Εἰ 
ν » ΝΑ κα Ω Ν δ .“] 3 ! Α ’ 

οὖν ἔτ΄ καὶ οιὰ τοῦ Αβραὰμ εἰν στ ἀπέγομεν τὸ τέλειον 

τῆς γνώσεως ἡμῶν. Τί οὖν λέγει τῷ ᾿Αβραάμ, ὅτε μόνος τς γνώσεως ἡμῶν. Τι οὖν λέγε. τῷ ᾿; ὥρααμ, ὁτε μόνος 
Ἵ ᾿ " 5" Ν 

πιστεύσας ἐτέθη, εἰς οἰκαιοσύνην ; « ᾿ἸἸοού, τέθεικά σε, 
3 " - - ΝΝ,»} 

Αβραάμ, πατέρα ἐθνῶν τῶν πιστευόντων ὁ. ἀχροβυστίας 

τῷ θεῷ » (ἀορηὸδο, χνα, Ὁ ; οἵ, Ποηι., τν, τα 88ῖν.). 
τ ΄ 5,4“ »- εν , -» 

ΧΙΝ. Ναί. ᾿Αλλὰ ἴδωμεν, εἰ ἡ, ὁιαθήκη, ἣν ὥμοσεν τοῖς 
' -Ος-»ὕ ὧν ὑᾷς ΒΗ ν᾿ “Γ͵"- - Ὁ 

πατράσιν ὁοῦνα, τῷ λαῷ, εἰ ὀέδωχεν, ζητῶμεν, Δέδωχεν ᾿ 
ι νὰ 3 ,"ὕ » Ὁ Ωκ,Σ Νινκι Α Ὃ , ».»» 

αὐτοὶ ὁὲ οὐκ ἐγένοντο ἄξιοι λαβεῖν διὰ τὰς ἁἀμαοτίας αὐτῶν " 
«- [4 Ύ δὺς -“»Ἥ " " 

[2] λέγει γὰρ ὁ προφύτης " « Καὶ ἦν Μωυσῆς νηστεύων ἐν 

ὔρξ. Σινᾶ, τοῦ λαβεῖν τὴν Πα χὴν χυρίου πρὸς τὸν λαόν, 

ἡμέοας τεσσεοάχοντα χαὶ νύκτας τεσσεράχοντα. Καὶ ἔλαβεν 
.. -ν ἐ 

Μωυσῆς παρὰ χυρίου τὰς ὁὐ0 πλάχας τὰς ᾿νε μν; τῷ 
- " Ἃ - , ’ 5 μ 

ὁαχτύλῳ τῆς “γειοὺς χυρίου ἐν πνεύματ' ") λῈ σοαο, 

ΧΧΙΝ, τῷ ; ΧΧΧΙ, ΕΝ χαὶ λαβὼν Μωυσῆς κατέ ἐῴερεν πρὸς 
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ἢ]5, αὰ6 ]6 165 Ὀόη1556. » [5] Φόοβθρἢ διῆθῆδ ἘΕρῆζαϊπὶ οἱ 

Μϑμηδβεό, ἀνος 1 Ἰηἰθητοη ἀ6 ἴδιγο Ὀόηΐγ Μαηδϑβϑό ααὶ ὀΐδιί 

᾿᾽δῖηό. Φοβθρὴ 6 εοηά α]δὶἐ ἀοης γοΓ5 1 τηδίῃ ἀγοϊίθ ἀθ 50ὴ 

Ῥόγο Φδοοῦ. Μα15 Ψδςοῦ νυἱΐ ἢ δβδρυὶῖ ὰπηὸ ἤρυγα ἀὰ ρΡοαρ]α 

Γαΐυγ. Εἴ αυ᾽65{-1} α11 Θηδυϊίο : « 11 ἰγᾶῆβροϑα 165 τηδὶ 5 

οἱ τηἱί 1ὰ ἀγοϊίθ συγ ]ὰ (δίο α ΕΡΗγαϊΐμῃ, Ια ἀδιυχ)ὸτηθ οἱ 16 

ΡΪὰ5 Ἰδᾷπο, οἱ 11 16 Ὀόηϊΐ. Φοβθθρῇ αἱϊΐ δ]οῦβ ἃ Ψδοοῦ : 

ΠορΙδςο ἰα τηδίη ἀγοϊία σὰν 18 ἰδίο ἀ6 Μϑηδϑβϑό, Ἵδὺ 1] οδί 

ΤΟ. ἢ]5 ρῥΓΘΪθΓ-ἢό. Νῖα15. Φδοοῦ Γόροῃηα!ϊί ἃ ΦΟΒΘΡΉ : {6 

5815, ΤΏΟ. ἢ]5, ]6 5δὶβ ; τηδὶβ 1᾽δῖηφ βούνίσγα 16 Ρ]5 6 6 

αυὶϊ ἀὰ τοϑίο βογὰ 811551 Ὀῤη]. » [0] Εχϑιηΐϊηθζ ἀθ6 41.6]5 ρογ- 

ΒΟΠΠΔΡ65 ὅδοοῦ ἃ ἀδςοϊα  α1}15 Βογδαϊθηΐ 6 ΡΥ ΘΓ ΡΘΌΡ]Θ 

οἱ 1᾿Βόγιἴογ ἀπ ἰοϑίατηθηί. [7] Οὰὁ δἱ ΑΡγδῆδπ 1ι1- Πχόηθ᾽ 

ἃ τηρῃἰἰοηηό ς6 Ρ60ρ]6-ἰὰ, Ποιι5 ἰΘΠοη5 ἀ6 1] ᾿᾿δεῃὸνο- 

τηϑηΐ ἀθ ῃοίγο σομ δίβϑϑδηςθ. ΟΥ συ θϑί-οα ααθ Ὠῖδα ἃ αἱί 

ἃ ΑὈτγδῆδιω, αυδηα ςοο]Ϊ-ΠἸ, ἀγαηΐ ὀΐό 568] ἃ Ἴογοῖγο, ἔυί 

ὀΐ8 Ὁ] }1 ἀδῃβ 18 )υϑίϊς 6  « ὙοΙῖς], ΑὈΥδἤδιῃ, απὸ 6 {ἰ᾽Δ] 

ὀζα 1116 ρόγα ἀθ5 ρθιΡ]65 ΠΟΙ ΓΟΟΏςΙ15 41] σγοϊδηί ἃ ΠὨῖσδα. » 

ΧΙΨΝ. Οδοὶ αϊΐ, νογοῇϑβ τηδ᾽ ηἰθηδηΐ οἵ γϑοῃογο ΠΟ 5. 5ὶ 

1 4]}|δφῇςο αὰ6 Ὠίῖθα δνϑὶΐ ἸυγΓὁ δὰχ δηςόίγος 46 ἀοη ΘΓ ἃ 

Ἰουσ Ρδυρ]ΘΟ, 11 ἃ ὀϊέ γόο]]οιηεπί ἀοηπόθ. Αβϑαγόπιθηϊΐ 

11 18 ἀοῃηπόθ; τηδὶ᾽5 διιχ (165 Δ 1{5)] ἡ ὀϊδϊ ϑηΐ ρὰ5. ἀρ 65 

ἀφ 16 ΓϑοουοΓ ἃ οαι156 ἀ6 Θὰ 5 ρΡόςσμόϑ. [2] [,6 ργορβὸϊξρ αἱί 

ΘῊ οἶδε : « Μοῖΐβο 50ὺΓ 16 τηοῃηΐ 51ηδὶ )ο δ αὐδίδηΐθ ]ουΓς 

οἱ αυδδηίο ηαϊί δῆη ἂἀ6 γϑοουοῖγ [΄8|1|Π|δήςθ αϊία ΡΔΓ 

16 ϑοίρῃριγ ἄνθος 16 ΡρΘΌΡΙ6. Εἰ Μοῖβε τγτοςὰΐ ἀὰ 50ε1- 

Θ,ΏΘΌΙ 165 ἀοὰχ (40]65 ὀσγ 65 Θἢ δρυΐ ρᾶγ 16 αοἰἷρέ ας ἃ 

τΓαδίη ἀὰ ϑοϊρηθΌΓ.» [65 ἀγδηΐ ἀοῆς ΡΓ1565, 1] 165 ΓΑΡΡΟΓ- 
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. - Υ “. ΄- 

τὸν λαὺν δοῦναι. [3] Καὶ εἶπεν χύριος πρὸς Μωυσῆν" 

« Μωύσὴ Μωυστ, κατάβυ)". τὸ τάγος, ὅτ. ὁ λαός σου, ὃν 
, Ξοῖς 4 ὭΣ ᾿] " : νι) ᾿ : 

ἐζυηγαγες εχ γῆς Αἰγύπτου, τόμ. σεν. Καὶ συνῆχεν Μωυσῆς, 
[ὡ " ν - ᾿ ’ » 3 - 

ὅτι ἐποίησαν ἑαυτοῖς πάλιν “χωνεύματα, καὶ ἔρριψεν ἐκ τῶν 
“- φ “Ὁ 

χειρῶν τὰς πλάχα:, καὶ συνετρίβησαν αἱ πλάχες τῆς 

διαθήκης κυρίου » (οἵ. Εἔσοαρ, χχχ, 7. 10; Ποιμίό- 
.“. -- ΓΙ ᾿ -6Ύ, 

ΓΟΠΟΠΊΘ, τχ. 12, 17). [4] Μωύστς μὲν ἔλαβεν, αὐτοὶ δὲ 
᾿Ξ ἀν ὌΝ [ἐ ἘΡᾺ ὙΨ' Π 

οὐκ ἐγένοντο ἀξιοι. Πῶς δὲ ἡμεῖς ἐλάβομεν, μάθετε. 
9 4 ὩΣ] ς ’ [ἐ » »ν"» 

Μωυσῆς θεράπων ὧν ̓ ἔχβὲν, αὐτὸς οἕ ὁ κύριος ἡμἷν ἔόωχεν 
.-.} νι ) Α 1! - Ἂχ Ἔν « προς Ν Ι Σ 5 Ἐ ἐ ω0 

εἰς λαὸν κληρονομίας, δι᾽ ἡ μᾶς ὑπομείνας. [5] Ῥάνει εοώθη 
Ο - 

δὲ, ἵνα κἀχεῖνο,, τελειωθῶσιν τοῖς ἀμαρτημασιν, καὶ ἡμεῖς 

διὰ τοῦ χληρονομοῦντος διαθήχην κυρίου ᾿Ιγσοῦ λάβωμεν, 
[ 9 -»" ς Ω 5.4 ἢ 4 -ϑἠ ὉὮἍ 

ὃς εἰς τοῦτο ἡτοιμάσθη, ἵνα αὐτὸς φανείς, τὰς ὅν, δεδα- 

πανη μένας ἡμῶν καροίας τῷ θανάτῳ καὶ παραδεδομένας τῇ 
-- 9 4 “-ἦΛ ΄-ὡοὨὦ 

τῖςς πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος ἐχ τοῦ σχότους, διάθητα' 

ἐν ἡμῖν διαθήχην λόγῳ. [6] Γέγραπτα' γὰρ, πῶς αὐτῷ ὁ μ ἢ ὶ ν ἱ ῳ. Ψ [ϊ νυν Ἢ δέ ὃ: ν ιν ἢ 

" - 6 -Ὸ 3 - 

πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον ἡμᾶς ἐχ τοῦ σχότους 
’ 

ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον. [7] Λέγει οὖν ὁ προφήτης " Ψ Δ Φ τῳ ν ὶ Φ . Ψ ὶ Ὁ μὴ ; Ἢ νδ Ὁ 

3πυὺ Α ᾿ φ ! 

« ᾿Εγὼ κύριος, ὁ θεός σου, 
9 ! ’ " --ο , 

Εχάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ 

Καὶ χρατύσω τῆς χειρός σου 

Καὶ 
Κ Ἁ » Ν ’ τ . - .] ͵ . -ψν 4 -ὠ, 

αἱ ἔδωχά σε εἰς διαθήχην γένγυς, εἰς φῶς ἐθνῶν, 
3 “-- “ ἕων 

Ανοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν 

" 4 

ἐνισχύσω σε, 

δῪ Κ Α " 3 - - 

α', εξςαγαγειν ξᾺ ὀέεσμὼν πεῖεο μένους 
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ἰα11 δὰἨΘ ΡΘΌΡ]6 Ρρουΐ 165 Ἰαὶ τοιγοίίγο, [9] ἸοΓδαὰα 16 δ6ὶ- 

ΒΊΘΟΓ αἱ αἰξ : « Μοῖβδε! Μοῖΐβε! ἀδοβδοθηάβ δὰ μι νἱίβθ, 

(81 ἴοῃ ΡΘρ]6 486 ἰὰ 85 Γαιηθπό 46 ]8 ἰογγο ἀ ργρίε ἃ 

γἱο]ό 1ὰ Ἰοϊ.» Εἰ Μοῖδβα σοιῃρτῖί α11115 δ᾽ ἐϊαϊθ μέ ΘῇςοΟΤΟ 

[αὐ ται ἀ65 1Δ0]65 : 1] ]6ἴα 165 Δ. Ὁ]65 ἀθ 565 Τ8]η5, οἵ 665 

ἰΔ 0165 αυἱΐ σοπἰοπαϊθηΐ [1᾽Δ]] δῆς ἀὰ ΘΙ ΘΓ [υγρηΐ 

Ὀγβόθς. » [4] Μοῖΐβθ ἃ ἄοης τοςὰ 16 ἰοϑίδαστηθηί, χη ϑδῖ5 165 

δυ15 πὴ οηΐ ρᾶ5 ὀϊό αἀΐρῃος. ΟΥ, ἄρ ῦθῇθΖ Ἵσοχηπγθηΐ 1] 

86 [811 αὰς οἾοδί ποῖα αἱ ΔνΟη5 τος [᾿᾽4]1]}|8ῆς6 : Μοΐδβθ 

᾿᾽δναὶΐ γεςυδ ἃ {Π|ΓῸ ἀθ βογυϊίθυγ ; τηδ]5 ο᾽ϑϑί 16 ϑοίρ ὩΘῸΓ 

Θἢ ΡΟΥΒΟΠΠΘ 4] Ποὰ5 184 ἀοῃηόθ, σοιητηθ δ ΡΘΈΡ]6 

Βόγι6Γ,᾿ἀργὸβ ἄν ὶγ δου βογί ρου που5. [5] Π] οσ' ΔΡΡϑΙα, 

οἱ )ἂῇη αὰθ 165 «υ1{5 τηϊϑϑϑηΐ 16 σοΙ }]6 ἃ ἰδΓ5 ρόςόξ, 

οἴ δῆῃ α16 ηο0115 ΓΟς 5510η5 1᾿8411|8ὴς 6 ΡΔΓ 11 τ αἰ δῖ Γ6 

46] Βόγιίοσ, 16 ΘΙ ΏΘΟΓΙ {ό55. 11 ἀναϊί ἐτό ργάραγό δἤἥῃ 

αι 58 γθη6 6 (6 Ιη0η46 ἀἐϊϊντγὰϊΐ ἐς Ἰοπ γα ἰὀπὸ ὈΓΘ5 ΠΟῸ5 

διη65 ἀό]ὰ τη 65 ρδγ 1 πηογί, Θἢ ΡΓΟΪΘ δὺχ ὀραγοιηθηΐβ 

ἄς 1 πηρὶόίό, εἴ ατῷό 584 ρᾶγοϊθ τόρ]δί ρβδύστηΐϊ πο 500 

811Π1|δηςο. [6] [, ἘεγΓΙ τα θη οῇἴοὶ τἀοοηΐο απὸ [6 Ῥόγο αὶ] 

οΥἄάοηπηδ 46 ἤοὰβ ἀό] ΓΟ ἀ65 ἰὀη  ΌΓ65 οἱ ἀ6 56 ργέραγου 

ἘΠ ΡΘΌΡ]6 βαϊηΐ. [7] ΑἸπϑὶ ἴα ργορβῃὸόϊζο αἰΐ ; 

« Μοὶ ἰ6 δειρῃηραγ ἰοη Ὠίθδα, 

46 (.ἱ ἀρρο]ό ἀδῃϑ8 ἰὰ 7ι5ί1ϊςθ, 

6 ἰ6 ρΥθηα ΓΔ] ρδΓ 1ᾶ τηδίη οἱ ἰ6 [ογ 1  γδὶ : 

αἱ [αἰΐ ἀθ τοὶ 1᾽4|1]Π|8Δῆςο ἀὰ ρΡδιρΙθ, 

[,ἃ Ἰαπχίόγο ἀθς παι ΟΉ8. 

ῬΟΌΓ ΟΥΥΓΤΙΓ 65 ΥΟῸΧ 465 ΔΥΘΌρΡ]65, 

ΤΙΓΟΥ ἀθ ἰθυγϑ 116 η 5 165 σδρί 5 [ἰὀπ  ΌΓ65. » 

Εἰ ἀδ Ιϑὰγ ρυΐδοῃ οοὺχ ααἱϊ βοῃΐ δϑβϑὶς ἀδῃβ 1685 
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Καὶ ἐξ οἴκου φυλαχῆς καθημένους ἐν σχότει » ([5Ά1Ὲ, 

ΧΕΙ, 0, 7). 

Γινώσκομεν οὖν, πόθεν ἐλυτρώθημεν. [8] Πάλιν ὁ προφήτης 

λέγει. 

« ᾿Ιδού, τέθειχά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, 

Τοῦ εἶναί σε εἰς σωτνοίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, 

Οὕτως λέγει κύριος ὁ λυτρωσάμενός σε θεός » (ΒΑΕ, 
χτῖχ, 0, 7). 

[9] Καὶ πάλιν ὁ προφήτης λέγει " 

« Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, 

Οὐ εἵνεκεν ἔχρισέν με 

Εὐαγγελίσασθαι ταπεινοῖς χάοιν, [καροίαν, 
᾿Απέσταλχέν με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν 

Κυρῦξα! αἰχμαλώτοις ἄφεσιν 

Καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,͵ 
Καλέσαι ἐνιαυτὸν χυρίου ὀεχτὸν 

Καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, 

Παραχαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας » (15ΑἴῈ, 1ΧῚ, 

[1,4 οὗν σα, τν, 18, 10). 

ΧΥ. Ἔτ': οὖν καὶ περὶ τοῦ σαββάτου Ὑ  πραῖ ἐν τοῖς 
δέκα λόγοις, ἐν οἷς ἐλ). σεν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ πρὸς Μωύστιν 

κατὰ πρόσωπον " « Καὶ ἁγιάσατε τὸ το θαξον χυρίου γερσὶν 

χαθαραῖς χαὶ καοοία καθαρὰ » (Εαοαο, χχ, 8; δοαί., ν, 

12; 5. χχιπ, ἡ). [2] Καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" « ᾿Εὰν 
φυλάξωσιν οἱ υἱοί μου τὸ σάββατον, τότε ἐπιθήσω τὸ 
ἔλεός μου ἐπ᾽ αὐτούς » (Οἵ. Τέμκέμιε, χνυπ, “1, αὖ; 

Εχοάο, χχχι, ι8-17}). [3] Τὸ ἐπὶ πριν λέγει ἐν ἀρχῇ 
τῆς χτίσεως - « Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν ἕξ Ἤμέρσι τὺ ϑαῖν 

τῶν χειρῶν αὑτοῦ, καὶ συνετέλεσεν ἐν τῇ ἘΜΈ 66}: τῇ ἐβοόμῃ 



ΓΕ ΒΑΒΒΑΤ δ5 

. ΟΠ ΠΔίβϑοηβ ἄἀοῆς Ἃ6 416] ὀΐαί ποι ἃ ἰαϊΐί βογίϊγ ποίγο 

τ αἀφιηρίϊοῃ. [8] [,6 ργορῃὸίζο αϊΐ ΘῃςσΟΓΘ: 

« γοϊςεὶ 4116 16 [.δἱ ὀΐζδ0}} Ρουγ ὄΐγο 184 Ἰυπλϊγο 4685 

[ηδίϊο 5, 

ῬΟῸΓΪ ΒΘΓΥΪΓ δ 581  ᾿υ5αυδὺχ σΟἢη5 ἀ6 18 ἰοΓΓΘ. 

ΑἸΏη51 ΡδΓ]6 16 ΒοΊρΏΘΕΓ, 6 θα 4] ἰ(᾽ὰ Ταςομοίό. » 

[9] 1,6 ργορῃόϊζα αἱΐ διυϑϑὶ : 

« 1, ἜΒρτι ἀὰ 5οΙΡΏΘΟΣ δϑί 50 Π10] 

Οδγ 1] ηλ᾿ ἃ οἷηΐ [ὰ0]65, 

ῬοΟυΓ Ροσυίΐου ἴα ὈΟΠΠΘ Ὠοιιγ6}16 ἀ6 ἰὰ ργᾶςθ δὺχ 

11 ηλ᾿᾽ὰ δηνογό ρυότγιγ 165 σου ΓΒ Ὀγὶδός, 

ἈΒΠΠΟΏΟΓΟΓ Ϊᾶ ᾿ρόγαϊϊοη διχ ΡΓΙΪΘΟΠ 6 Γ5, 

Εἰ|16 τοΐουγ ἀ6 18 νι διχ ἀν 6 6165 

Ῥουζγ ΡαὈ]1οΓ ᾿᾿δηέο δργόδο]ς ἀὰ ΘΘΙΡΏΘΕΌΓ 

Εἰ Ιὸ Ἰοὰγ ἀὰ ραγοιηθηΐ ἀ6 οομρίθ, 

Θοαΐ σΟΏ5Ο]ΟΓΣ ἰοὰ5 σοὺχ απ] βοπΐ οὴ α681].» 

ΧΥ. 1] οϑί ρα] υηθηΐ απτϑϑίϊοη ἀὰ Βα δΐί ἀΔη5 1 ΕοτγιίαΓο, 

ἄδη5 165 αἰχ ρᾶσζγο]θς αι θα ργοηοηςἃ ἴδε ἃ ἴαςα ἀδνδηΐ 

Μοῖβϑο σσ 16 τηοηΐ 5:1ηδἷ : « ϑδηῃςίῆ6Ζ 16 βδαρθαίΐ ἀμ 8εῖ- 

ΘΏΘΟΙ ἅύος 665 Τηδ᾽η5 ΡΈΓΘ5 οἵ ὰἢ Πα ῸΓ Ραἵ.» [2] Ραυϊβ 

ἄδηβ ςοἱ δαίγο οηάγοϊξ : « 51 τηθ5 ἢ]5 ραγάθηΐ 16 βϑααΐ, 

6 τόρδῃηαχγαδαὶ πηᾶἃ τιϊβόγισογαθ Β0Ὑ Θυχ. » [9] [,6 Βα ὈΡδΐ δϑί 

τηϑηϊϊ οηηό ἀὸσ 16 σοτητηθποοχηθηΐ ἀς6 8 ογόδίϊοη : « θα 

ἢἰ δὴ δὶχ ἸοΟΌΣΒ 165 ΟΟΌΥΓΟΘΘ ἀρ 565 Ιη8]η5 ; 1] ἰὸς. οαΐ 



8 θ ἔριΙΤΒΕ ὈῈ ΒΑΝΝΑΒΕ ΧΥ, 4-8 

Α , ον, δ ! 
χαὶ κατέπαυσεν ἐν αὐτῇ χαὶ ἡγίασεν αὐτὴν » ((επᾶδο, π|, 

“5, 5). [4] Προσέχετε, τέχνα, τί λέγει τὸ « συνετέλεσεν ἐν 
ΓΑ ιν ἤ Ἴπ ’ ΟἹ δ] [ ᾿ » 

ἐξ Ἡμέραις ». Τοῦτο λέγει, ὅτι ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν 

συντελέσει χύριος τὰ σύμπαντα " ἡ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ 
- Μ ᾿] -ἦ Ὁ 9 

σημαίνει χίλια ἔτη. Αὐτὸς δέ μοι μαρτυρεῖ λέγων " « ᾿Ιδού, 

ἡμέρα χυρίου ἔσται ὡς ων ἔτη, ν (Ρς. χχχιχ, ἀ; 

1 ΡΙΕΒΒΕ. Ιπ|4, 8). Οὐκοῦν, τέχνα, ἐν ἕξ ἡ ἡμέραις, ἐν τοῖς 

ἑξαχισγ'Λίοις ἔτεσιν συντελε ἐπτθέις τὰ σύμπαντα. [5] Καὶ 

κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβοόμῃ (Οδηδδο, τι, 2)" τοῦτο 
») - - 

λέγει" ὅταν ἐλθὼν ὁ υἱὸς αὐτοῦ αὐ τα γγϑεῖ τὸν χαιοὸν τοῦ 

ἀνόμου χαὶ χοινεῖ τοὺς ἀσεβεῖς χαὶ ἀλλάξει τὸν Τὸ νοῦ χαὶ 
- 

τὴν σελήνην χαὶ τοὺς ἀστέρας, τότε χαλῶς χαταπαύσετα' 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβόόμχ,. [0] Πέρας γέ τοι λέγει "« ᾿Αγιάσεις 
ΒΕ - ᾿ “" » 

αὐτὴν χερσὶν καθαραῖς χαὶ καροία καθαρὰ» (Εσοαο, χχ, ὃ ; 
δ] Ύ ᾿ “- 

Ρς. Χχιπ, ἡ). Εἰ οὖν ἣν ὁ θεὸς ἡμέραν ἡγίασεν νῦν τις 

δύναται ἁγιάσα, καθαρὸς ὧν τῇ, καοϑίᾳ, ἐν πᾶσιν πεπλανή- 
πῃ ἢ 6 » “ " 

μεθα. [7] Ἴοε, ὅτ, ἄρα τότε καλῶς χαταπαυόμενοι ἁνιά- 
Ἵ -:ἰ, 

σομεν αὐτήν, ὅτε δυνησόμεθα αὐτοὶ δικαιωθέντες καὶ 
" Μ ""ὭἍ 

ἀπολαβόντες τὴν ἐπαγγελίαν, μηχέτι οὔσης τῆς ἀνομίας, 
“ φ . 

καινῶν δὲ γε ύνοτῶν πάντων ὑπὸ χυρίου " τότε δυνησόμεθα 

αὐτὴν ἁγιάσαι, αὐτοὶ ἂγ'. «σθέντες πρῶτον. [8] Πέρας γέ τοι 

λέγε. αὐτοῖς “ « Τὰς νεομτν τῷ ὑλῶν καὶ τὰ σάββατα οὐχ 
-- - 4 Η - 

ἀνέχομαι ν (καῖε, 1 τὰν οὔτε, πῶς λέγει" Ου τὰ νῦν 

σάββατα ἐμοὶ ὀεχτά, ΑΝ ὃ ΠΩΣ ὐϑα. ἐν ᾧ καταπαύσας 
φ ! ι Α " 3 4 Ὴ ἢ 9 ΄ἮῃἮ ἘΠῚ ΝΜ 

τὰ πᾶντα αὐ ὴν Ἡμέρας ονόοτς ποιήσω, ὃ ἐστιν ἄλλου 
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δομονέθβ 18 βορίϊόσηθ Ἰουγ; 1] 56 γθροϑᾶ οα ἸουΓ-Ἰὰ οἱ 16 

δδησίῆα. » [4] Εαϊΐος δἰζθηίΐοη, πηὸ5 οηΐδηΐβ, ἃ Ἂθ8 

ΡΆΓΟΪΘ65 : « Πῖθυ δοςοιῃρ}1 500 ΟΟΌΥΓΘ 6 5Ϊ]Χ ΟΌΓ85 »; 6618 

βΊρηἶῆο ααὸ Ὠίῖοα 6 5ἰχ τὴ 1116 ἃΠ 5 διηὸηοῦα ἰουίθϑ σῃΟ565 

ἃ ΙΘῸΓ ἤῃ, Ταῦ ροὺγ ἰὰἃϊ ἃῃ Ο0Γ δἱρῃϊῇθο τὰ 1]]16 δ 665, 

δἰ ηϑὶ αα} τὴ6 ]᾿ ἰίοϑδία 1ἱ-Ππηδηηθ : « γοϊςΐ, ἅῃ ΠοὰΣ ἀὰ 

ΘΘΙΘΤ ΘΓ 56 Γἃ ΠΟΙ 6 ΤΪ}]16 8η5. » Ὠοης, 265 δηΐδηίβ, 

Θἢ 5ΪΧ 70 ΓΒ, ο᾽ Θβί-ἂ- αἶγα δῇ βὶχ χη] 6 8η5, ᾿᾿ππίνογβ 56 Γὰ 

ςοῃϑοιητηό. [5] « Εἴ 1] 586. τϑροϑᾶ 16 βορίϊόσηδ ἸοΌγ,» ἃ ἰἃ 

βρη βοδίίοῃ ϑυϊνδηΐθ : Οὐδηα 5οὴ ΕἾ1]5 56γὰ νϑηὰ τηϑίίγο 

ἢ δὰ ἀόϊαϊ δεοοογτάό διχ ρέςοιυτβ, ἸΌρ 6 Γ 165 ἱἰπηρίθ8, 

ἰγδη βίου 16 50]611, ][ὰ Ἰὰπὸ οἱ [65 ὀΐζο!]θϑ, δ᾽οσβ ἰ] 

56 ΓΟΡΟβοΓδ δ] υδοιηθηΐ 16 ϑορίϊόσηθ ἸΟοῈΓ. [6] Μαδὶς 1] 

οϑί θῆςοῦθ αἰΐ : « γοιι5 16 βδῃσίβογοζ ἄγνος 465 τηϑδὶηβ 

ΡυΓΟ5 οἱ ἢ ἙςΟῸΓ ΡΥ. » 51 Υ δναϊΐί δυ]ουγα αὶ τἀ 

ΠΟΙΏΙΠ6 8. σΟΘΌΓ ΡῸΓ σΑρΡ80]6 ἀ6 βδηῃσίῆογ 16 ἸΟῸΓ αὰ6 

Ὠῖδα ἃ Γοηάὰ ϑβδϊηΐ, Ποὰ5 ΠΟ 56 ΓΙῸ Π 5 σοιηρ]ὸξζοιηδηΐί 

ἰγοτηρόβ. [7] Μ815 γΓϑιδγα 6Ζ 416 ΠΟῸ5 Ω6 ρΓδηάγοῃβ ἀ6 

ΓΟΡΟΒ ᾶἅγθς ὨοηηΘαΓΐ οἵ 406 Ποτι5 Π6 58ηςσἐἰ ἤρΓο 5 16 δ δΐ, 

416 ἸΟΓΘα 116 ΠΟ 5 6ἢ ΔΌΓΟΙΒ ὀϊό ΓΘ αὉ5 σα ΡΔΌ]65, ΡΥ ηοίγΓο 

1051 Ποδίϊοη ῬΟΓΒΟΠ 6116, ΡΔΓ ποίγο Πλ156 ἢ ροβϑϑβϑίοῃ 

ἀφ 1ᾶ ΡΓο6556, ἀργὸβ Ίὰ ἀθείγυςοίίοη ἀ6 ἰουΐο ᾿ηἱααϊίό, εἴ 18 

τόπογνδίοη ἀ6 ἰοαίθ5 σῃοϑ65 ῥΡδΓ 16 δείρῃθαγ. ΝΟᾺΒ ΒΟΓΟΉ 5 

8]ΟΥ5 6ῃ ὀΐζαί ἀθ 16 βϑδῃςί θοῦ, Ὡοι5-τηδηθ5 δυδηΐ ὀἰό 

βϑϑαησίῆόσ α᾽Δροτγά. [8] Επῆ ἢ 11 αἰΐ Θῇσοσα δὺχ ΨΔ1{5 : « 96 

Π6 ϑΘΌρρογίθα ρᾶ5 γὸοβ ηόοιηόηϊθϑ οἱ γὸβ βϑαρθαίβ. » ὕουβΖζ 

Ὀίθῃ Ἑοα αυδλ[οΕ0ᾳ|ὰνθυΐ αἰγο : (δ πὸ βοηίΐί ροϊηί 165 βαῦρδίβ 

δοία 615 αἱ πΠ16 Ρ]Ιδοηΐ, πηδῖ15 σϑ] αἱ απ }᾽81 ἔαἱί οἱ ἀδῃ8 

Ιδαῖιϑὶ, πηϑἐΐδηΐ Πη ἃ 1 Πίνογϑ, 1 Δ ΌΡ ΓΟΓΑΙ 16 αἰ Ἰὸτὴ 6 



88 ΕΡΙΤΠΕ ΠΕ ΒΑΠΝΑΒΕΙ͂ ΧΥ,Ο.ΧΥΙ, ὁ 

χύ ᾿) ε' ! [9 Ακὲ ὶ » ἂς δος 4 ἰ Α 3 ἐῴ- 

ὄσμου ἀρχὴν. [9] Διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ογοότην 
. ᾿) 4 ΕῚ -Ὁ 43 4 -- 

εἰς εὐφροσύνην, ἐν ᾧ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέστη ἐχ γεχρῶν καὶ 
4 ," 5 ὲ ι 

φανερωβεὶς ἀγέβυ͵ εἰς οὐρανούς. 

᾽ τ΄ -3 - ΒΕ [ νὝν 

ΧΥΙ. Ἔτι δὲ καὶ πεοὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ ὑμῖν, ὡς πλανώ- 
᾿ - Α - Α 4 4 

ἱενο! ὁ , καλαίπωσο' εἰς τὴν οἱ (χοοομτν τλπισαν, χαὶ οὐχ ἐπὶ ωϑ 

τὸν πεῖν αὐτῶν ΕὙ ποιήσαντα αὐτούς, ὡς ὄντα οἶκον θεοῦ. 

[2] Σχεδὸν γὰρ ὡς τὰ ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν ἐν τῷ γαῷ. 
᾿Αλλὰ πῶς λέγει χώριος χαταργῶν αὑτόν, μάθετε" 

Τίς ἐμέτρησεν τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ 

Ἢ τὴν γῆν ὁραχί:; 

Οὐχ ἐγώ: λέγε! κύριος" 

ὋὉ οὐρανός μοι θρόνος, 

Ἢ δὲ γῇ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου᾽ 

Ποῖον οἶχον οἰχοοομήσετέ μοι, 

Ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου» ([ΒΑἸΕ. ΧΙ,, 12: 

[χν]ς 1]: 

᾿Εγνώκατε, ὅτ' ματαία ἡ ἐλπὶς αὐτῶν. [3] Πέρας γέ το. 

πάλιν λέγει" « ᾿Ιδού, οἱ καθελόντες τὸν ναὸν τοῦτον αὐτοὶ 

αὐτὸν οἰκοδομήσουσιν » (οἵ. ΙΒΑῚΕ, ΧτΙχ., 17}. [4] [Γίνεται]. 
Διὰ γὰρ τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς καθῃρέθη ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν: 

γῦν χαὶ αὐτοὶ οἱ τῶν ἐχθρῶν ὑπηῷ οἕἶτα,. ἀνοικοδομήσουσιν 

αὐτόν. [5] Πάλιν ὡς ἔμελλ εν ἡ, πόλις καὶ ὁ ναὸς χαὶ ὁ 

λαὸς ᾿Ισραὴλ παραρίοοσθα', ἐφανερώθη. Λέγει Ὑὰρ ἡ, γραφή 

« Καὶ ἔστα' π᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, καὶ παραδώσει 

χύριος τὰ πρόβατα τῆς νομῆς καὶ τὴν ὑμάνοραν καὶ τὸν 

πύργον αὐτῶν εἰς καταφθοράν ». Καὶ ἐγένετο καθ᾽ ἃ ἐλάλη- 

σεν χύριος. [0] Ζυτήσωμεν ὁέ, ε΄, ἔστιν ναὸς θεοῦ. Ἔστιν. 
Ω 4 » ᾿ ῳ , ἣ 
ποῦ αὐτὸς λέγει ποιεῖν χα' χαταρτιςειν. [Ξγραπτα' γᾶδ᾽ 
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7ουΓ, οἰ ὁδί-ἃ-αἷ'Γγα τῇ δυΐίγα τηοπαθ. [9] Ο᾽ δὲ ρουγαυοὶ 

ΠΟῺῈ5 ςὀ]  ὈΓΟῺ 5 νος 0166 υϊἸὸπλο 7οΟΌΓ, οὐ {6585 651 Γ65- 

ϑυδοϊίό οἱ οὐ, ἀρΓὸβ 5 ὀΐγο τηδηϊοϑίό, 1] οϑί πχοητό δὺχ οἰθυχ. 

ΧΥΙ. 4᾽ 41 θβῆσοῦ ἃ νουῦϑ δηϊγοίθηγ, ἃ ΡΓΟΡΟΘ ἀἃ ἰδΠΏΡ]6, 

ἀ6 ἸΟΓΓΘΟΥ 465 Δ] ουγοαυχ (6 1{5), 4} πὸ πηοίίαϊοηΐ ροϊηί 

ἸΡΌΓ Θ5ροῖγ ἀδῃ5 ἰϑὺγ Ὠίθιι αὰ]ἱ 165 ἀνδὶί ςγόέβ, τηδὶ5 ἀδῃ5 

τη ὀαϊῆςο, ἄγος 1 ρϑεηβέθ αα}} ὀΐαιἑ 16 τηδΐϑοῃ ἀς Ὠΐθα. 

[2] 115 1ὰΪ] οηἱ ἀέξαϊό υῇ βαηςοίαδῖγο ἀδη5 16 ἰθτρ]6 ἃ Ρθὰ 

ΡΓὸΒ ἃ ]ὰ πηδηϊὸγο ἀθ5 ρδΐθῃβ; πηϑὶ5 ΔρΡῬΥ͂Θἢ67Ζ ἢ 6106]5 

[θΥσ, 65 [6 56 Ρ ΠΘῸΓ ἔγαρρο α᾽ἰηίογαϊί 16 ἰορ!]ο: 

« Οἱ ἃ πιοβδαγό ]6 ςοἰ6] ἃ ΘΙ Ρ8Δη 

Ου 18 ἴογσο ἀδῃ8 16 οὐθὺχ ἀδ ]ὰ πηδίῃ 

Ν᾽ ϑϑδί-τ Ρ85 τὴο] Ὁ αἴΐ 16 δεῖ ΘΓ. 

[,6 εἰ6] οδί τηοη ἰγσγόηθρ, 

ΕἸ] ΤΟΥΓΘ ΤΟΙ ΤΙ ΔΙΟΠΘΡΙΘα, 

Ο.6116 ἐδ5ἰ 18 τηδίβϑοη 46 νου 5 π|6 ὈᾶίΓ6Ζ, 

Οα 41.6] 56τὰ 16 θὰ ἀθ6 τοῃ γθρΡο5 3 » 

γοιι5 ᾶν62Ζ Ὀϊθὴ νὰ 40 6 16 0 δϑρέγδαδηςο οϑί ναΐηθ. [3]. Εμῆη 

1] αἰΐ Θἤσογο : « γοϊςὶΐ αὰ6 σου χ-Ἰὰ τηδηηθ5 ααἱ οαἱ ἀόίγαϊί 

ς6 ἴσια ρ]6 16 γορᾶί( γοηί. » [4] [Ο᾽ θδΐ ςϑ αυἱ ύγίνο) Ὁοζηπηο 

165 δυ5 ὀϊαϊοηΐ ἢ ΡΌΘΓΓΟ, ΘῈ Γ5 ΘΠ θη Ϊ5 ἀότηο]γοηΐ 16 

ἰο 016; οἱ τηδ πίθηδηΐ 165 ϑδογυϊζθυ γα ἀθ οθ5 ΘΠ Π6Π115 16 

γορὰζϊγοηΐί. [9] 1] ναὶϊΐί ὀἰό ργόαϊίὶ διιϑϑὶ αὰ6 ]84 εἰίό, ]6 

το ρ]6, ἰ6 Ρθυρ]6 α Ἰϑγδδὶ δογαϊθηΐί ᾿ἰνγόβ : « ΠῚ δυγίνογα, αἰ 

1" Ἑογίίαγο, απὸ 48 5165 ἀοΓηΪΘ ΓΒ ἸΟῸΓΒ 16 56 ̓   ΠΘῸΓ ᾿ἰν τ γα 

ἃ 186 ἀσοίτυοσίοη 165 ὈΓΘΡΙΘ ἀ6 50ῃ ρᾶζυγαρο ἄνθος ᾿ἰθῈΓ 

Ὀογοδὶ] οἱ Ἰσαν ἰοαγ.» Οἵ ᾿όνὀποιηοηΐ ἃ δὰ Ἰ᾿ἴσα σοΙ 6 16 

ϑαίρθσαγ ᾿᾿ανδὶί δηηοηςό. [6] ΘΟ ΒΟ ΠΟἢ85 ἀοης 5} οχί δία 

ΘΠσΟΙΟ ὑἢ ἰορ]α ἀ6 Ὠῖσδι. 11] οη οχὶϑία πῃ 58η5 ἀοαίο, 



ο0 ΡΙΤΒΕ ΠῈ ΒΑΒΝΑΒΕΙ͂ ΧΥῚΙ, 171-10 

ἣ μὲ ΣΥ͂Σ Ω -6Ὺ ωΣ ᾿ ) Ε ᾿ 4 - ῃγ Ν 

« Καὶ ἔσται, τῆς ἐβοομάθος συντελουμένης οἰκοδομηθήσεται 
4 ᾿͵,ΧΥΌ ΚΡ " Ἁ - 5 ’ ᾿ 

γαὸς θεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου » (οἵ. ΠΑΝΙΕΙ͂,, 
φ , Ύ φι , -ῳ ᾿ ̓ 

1χ, δή, 47). [7] Εὐυρίσχω οὖν, ὅτ'. ἐστὶν ναός, Πῶς οὖν 
4 - Π ΕΣ: --.ι.» ἣ ’ ! Α ἀντ 

οἰκοδομηθήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι χυρίου, μάθετε. Ποὸ τοῦ 
δὲ - ᾿- »"ὟἩ" π ς τς ἐπ 

ἡμᾶς πιστεῦσαι τῷ θεῷ ἦν ἡμῶν τὸ κατοιχητήοιον τῇς 

δίας φθαοτὸν καὶ ἀσθενές. ὡς ἀληθῶς οἰχοδομττὸς ναὸς καρδίας φθαρτὸν καὶ ἀσθενές, ὡς ἀληθῶς οἰκοδομητὸς ναὸς 
-ἦῷὰᾷὶ ! [ε τ ! Α "Ν ; ,.,τ Υ 

διὰ χειρός, ὅτι Ὧν πλήρης μὲν εἰδωλολατρείας καὶ ἦν οἶκος. 
: ’ ΄ΝἮἮῬΑΑ4᾿ Ἁ - “ τ " ἢ - - ς 3 

δαιμονίων διὰ τὸ ποιεῖν, ὅσα ἦν ἐναντία τῷ θεῷ. [8] « Οἰχκο- 
, -Φ΄Ἄ ᾿ --,.» ’ 

ὀουηθήσεται οΣ ἐπὶ τῷ ονόματ' χυοίου » (οἴ, ΠΑΧΊΕΙ,, ΙΧ; 
- 6 - ’ κ"»΄,Μ 

, ἵνα ὁ γαὸς τοῦ χυρίου ἐνδόξως 
3 ΕΠ - ᾿ - 

οἰχοδουηθῇ. Πῶς, μάθετε. Λαβόντες τὴν ἄφεσιν τῶν 
φ - 4 ’ 

ἁμαρτιῶν χαὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ τὸ ὄγομα ἐγενόμεθα καινοί, 
"ΣΝ 5 Ἔα ρος ἜΝ ὙΠ ΕΝΝ ΦΥΣΩ͂Ν τ - ἊΣ ᾿ , « - 

πάλιν ἐξ ἀρχῆς χτιζόμενο"" διὸ ἐν τῷ χκατοιχητηρίῳ ἡ μῶν 
᾿ - [4 ᾿Ὶ » 4 φ - - ἕὧ ᾿] -- 

ἀληθῶς ὁ θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν. [91] Πῶς ; Ὃ λόγος αὐτοῦ 
᾿Ψ , « - : “͵᾿ αν , ς , - 

τῆς πίστεως, ἡ, χλύσις αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας, ἡ, σοφία τῶν 

) 

) 

ὲ 

“ἤ-27)" προσέχετε ὁέ 

δικαιωμάτων, αἱ ἐντολαὶ τῆς διοαχῆς, αὐτὸς ἐν ἡμῖν 

προφητεύων, αὐτὸς ἐν ἡμῖν κατοικῶν, τοὺς τῷ θανάτῳ 
δεδουλωμένους ἀνοίγων ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ ναοῦ, ὁ ἐστιν 

στόμα, μετάνοιαν διδοὺς ἡμῖν, εἰσάγει εἰς τὸν ἄφθαρτον 

ναόν. [10] Ὃ γὰρ ποθῶν σωθῆνα, βλέπει οὐκ εἰς τὸν 
ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἐν αὐτῷ κατοικοῦντα καὶ λαλοῦντα, 

ἐπ᾿ αὐτῷ ἐχπλησσόμενος, ἐπὶ τῷ μηδέποτε μήτε τοῦ 

λέγοντος τὰ ῥὁίυατα ἀχτ,κοέναι ἐκ τοῦ στόματος μήτε αὐτός 

ποτε ἐπιτεῆυυτκέναι ἀκούειν. Τοῦτό ἐστιν πνευματικὸς γαὸς 

οἰκγοομούμενος τῷ χυρίῳ, 
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Ταὶς ἰὰ οἱ ]Ἰυϊ-τηδηθ ἀός]αγο 16 Ὀδίϊγ οἱ 16 γοϑίδυσογ:; 

ΤΥ] 6ϑί ὀοσγὶἐ : « ΕῈ1] δγγίνογα αα᾽δργὸβ 18 Βθ81Πη6 ἐςου]όθ 

τη [ΘΙ Ρ]6 ἀ6 Ὠΐθα 56Γὰ -ᾶζὶ, τηδρηϊδαποιηθηΐ δὰ πο ἀἃ 

ΘΟ ΏΘαΓ. » [7] δ᾽ Θϑίϊτηθ ἄοῆς 46 16 ἴθ 0]6 οχὶϑίθ, Μαδῖβ5 

ςοτηπιοηΐ ἀονγα-ἰ-} ὀΐγο (1 δὰ Πότ ἀὰ ϑεῖρηθαγ,]6 ναὶ 

γουϑ5 ἰ6 ἀϊγθ. Ανδηΐ αι ἤοὰ5 Θδ551 05 [οἱ θη Ὠίσυ, }᾿1ηἰό- 

ΓΘ ἀ6 Π08 ἀΙη68 ὀΐα!ί σογΓπρί 1 0]6 οἱ σμό{, θη νόγιό οί 

ΠΟΙΏΠ16 ἈΠ θη ρὶο δὶ ἀθ χηδῖη αἰ Πουτχῃ6 ; 1] ὀΐαϊί ΓΘΩΡ] 

αι οὐί6 ἀ65 140]65, 1π6 ἀδσιηθαγα ἀθ5 ἀότϊηοηδ, ρυϊδαὰς 

ΠΟΙ15 [δ᾽ 5 οἢ5 ἰοαΐ ςο αυὶΐ σοηίΓγαγίο ΠὨίοα. [8] « Μαῖ51} βογὰ 

Ὀδτ1 8ὰ ΠοΙὴ ἀὰ Θεοὶ ΏΘΟΓ.». Κ 611162Ζ-Υ, ἀ6 βογίθ 4116 ]6 ἰθγ 0]6 

αὰ ΒΕΙΡΏΘΕΓ 5011 προ ϊπαυοπηοηί ὈΔίϊ. ῃ6 α116]16 ἴάς ο, 16 

γοϊςὶ. Ο'δδί δὴ γεοθνδηΐ 18 γότηϊβϑίοη ἀθ η05 ρόςόβ, ς᾽ δϑΐ 

6 οϑρόγδηϊΐ δὰ ἡοχὴ (ἀὰὶ 56] ΘΓ), 416 ΠοῸ5 ἀσν ΟΠ 5 

ἀ65 ΠοιηΠη65 ΠΟυνΟΔΌΧ, 4116 ΠΟΙ15 5ΟΙΊ65 ΓοοΓόόβ ἀ6 ἴοῃα 

οἢ ΤοΙη 16; ο᾽ο51 δἰ η51 αὰὸ Ὠ1οὰ ΠΟ] 16 τόθ]  ηΐ Θἢ ΠΟΙΙ5, 

οἢ ποίγο 1πτόγΊ ΘΓ. [9] Οοτητηοηΐ ς6142 (Ἐπ ποὺ ἀοτθιγοηῖ) 

8ἃ ρᾶγο]α οὐ]ϑί ἀθ ῃοίγε οἱ, 1[ὍΡ06] 46 58 ΡΙΌΠ6556, ἰ8ἃ 

58 6556 ἀ6 565 γοϊ]οηῃίόβ, 1605 ργόσορίθβ ἀα 886 ἀοεσίγϊηθ ; 1αἵ- 

τη όγη6, 1] ΡΓορμό(156 θη ἤοῦβ, 1] Παὺῖϊίθ θῇ που, 1 ποὺ 

Οὔνγο 1 ρογίθ ἀὰ ἰδρ]ο6, ο΄ 65ἰ-ἃ-αἴτο ’ὰ θοῦ ςἢΘ6 (ρου Ἰὰ 

ΡΓΪὸΓΘ) ἃ ηυὰ5 αὰϊ ὀζϊοη5 δϑϑυ)οίι]5 ἃ ἰὰ τηογΐ, 1] ΠΟᾺΒ 

-ΔΟςσοΙας6 16 ΓΟΡΟΆΓΙΓ οἱ ἤοὰβ ᾿ηἰτγοαιὶ ας ἰᾶ βογίθ ἀδῃ5 16 

ἴθ 0]6 ἸΠΟΟΥΓΟΡΊΙΌ]6. [10] Αἰι551 σα] αὶ] ααὰὶ ἀόσῖγο θοὴ βα]αΐ, 

Ὧ6 ΓΟρᾶγάθ ρᾶβ5 ἃ 1᾿ Ποϊηηὸ (α] 16 αὶ ΔΠΏΟΠ 66) πηαΐβ ἃ 

Οοἰυΐ 41] ἀορηησαγα θη Ἰυἱ οἱ 4] ρᾶΓ]6 ρδΓ Ἰα], οἤγαγό ἀο 

ὨΔΥΟΙΓ 74 τη8}5 ὀσουίό 165 ράΓΟ]65 ἀ6 (ο] αὶ 4π| ΡΔ81]6 ΡδΓ ]ἃ 

ὈουομοίᾺ(άα ρῥγέαϊςαίουΓ), αἰ πηόστηθ ἀό οἰ γό 165 οηἰοηάγο, νοι ]ὰ 

ςα 486 5'β᾽:ἰῆε 16 ἰθρ]6 5ρ᾽ γιία0}1 Ὀὰϊὶ ροατ ’ὸ ΒΟ ΠΘΌΓ, 
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ΧΥΠΙΙ. Ἐφ᾽ ὅσον ἦν ἐν ὀυνατῷ καὶ ἁπλότητι δηλῶσαι 

ὑμῖν. ἐλπίζει μου ἢ Ψυγή, τῇ ἐπιθυμίᾳ μου μὴ παραλε- ὑδτνν ελπεύξεν μουν τ χὴς τῇ ἘΠ μεσ πῶ 
- " " ᾿ 3 

λοιπένα', τι τῶν ἀνηχόντων εἰς σωτηρίαν. [2] ᾿Εὰν γὰρ περὶ 
- Ἃ ᾿ ι - 3 

τῶν ἐνεστώτων ἢ μελλόντων γράφω ὑμῖν, οὐ μὴ νοήσητε 
Ὶ - - -Ό 6 

διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς χεῖσθα'. Ταῦτα μὲν ουτως, 

μ“ - 

Α 
“ΜΙ Φ τὶ ΧΥΠΠ. Μεταβῶμεν ὁ ὁὲ χαὶ ἐπ 
3 

“Οδοὶ δύο εἰσὶν διθαχῆς χαὶ ἐξουσίας, ἢ τε τοῦ φωτὸς χαὶ 

τέραν γνῶσιν καὶ διδαχήν. 
ΥΥ͂ 

ἡ τοῦ σχότους. Διαφοοὰ ὃὲ πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. ᾿Εφ᾽ ἧς 
᾿ ἢ - - 

μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι. φωταγωγοὶ ἀγγελο: τοῦ θεοῦ, ἐφ᾽ 
᾿ ἝΝΑ “ -»"ἡὟ-2ὕ »-» ν. Ὁ Ι μ ν " 

ἧςς δὲ ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ. Ὁ Καὶ ὁ μέν ἐστιν κύριος ἀπὸ 

αἰώνων χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ δὲ ἄρχων χαιροῦ τοῦ νῦν τῆς 

ἀνομίας. 

ΧΙΧ. Ἢ οὖν ὁδὸς τοῦ φωτός ἐστιν αὕτη, ἐάν τις θέλων 

ὁδὸν ὁδεύειν ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον, σπεύσν, τοῖς ἔργοις 

αὐτοῦ. Ἔστιν οὖν ἡ δοθεῖσα ἡ μιν 7 γνῶσις τοῦ περιπατεῖν ἐν 

αὐτῇ τοιαύτη. [2] ᾿Αγαπήσεις τὸν ποιήσαντά σε, φοβηθήσῃ 

τόν σε πλάσαντα, δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον ἐκ θανάτου᾽ 

ἔσῃ ἁπλοῦς τῷ καρδίᾳ χαὶ πλούσιος τῷ πνεύματι - οὐ 
φος ». 

χολληθήσῃ μετὰ τῶν τ πὐβε θα: ΝΟΥ; ἐν ὁδῷ θανάτου, μισή- 
ὲ 

΄“-"» 5" - 

σεις πᾶν, ὃ οὐκ ἔστιν ἀοεστὸν τῷ θεῷ, μισέσεις πᾶσαν 
φ " " " 4 

ὑπόχρισιν᾽ οὐ μὴ ἐγχαταλίπγς ἐντολὰς χυρίου. [3] Οὐχ 
, - : ᾿ 

ὑλλησ θη σεαυτόν, ἔσῃ, δὲ προ πεν χατὰ πάντα" οὐχ 
γ ᾿ »“ 5» "ἕ ν ΦΩΝ - 
ἀρεῖς ἐπὶ σεαυτὸν ὁόξαν. Οὐ λήέμψι, βουλὴν πονηρὰν κατὰ 
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ΧΥΙΙ. Φε νουϑβ αἱ ἀοῃῃό ς65 θυ ρ]οδίίοηϑ ἀθ 0 ΠΔΪΘΌΧ, 

γος ἰοαὰίς 18 5’τΡ]1οϊ 6 ροβ5 1016. ΜΟῚ ἂτηδ6 δϑρὸγα ἢ δυο ὕ 

ΓΘ ΟΙΏΪ5, ἀΔ5 50 ζΖὸϊθ, ἀδ 6 4] σοῆσοΥπα 16 βϑϊ]αί. 

[2] 5176 νοι ὀσγίναϊβ ΘΓ ἀθ5. σῇοβϑβ ργόβθηΐθβ οὔ ἃ ὙθῃΪγ 

νΟῚ5 Π6 165 ΠΟΙΏΡΓΘΗΘΓΙΘΖ σ᾽ όΓο, σαΙ 61165 ρΊΒοηΐ ΘΠ ΟΓΘ 6 ἢ 

465 ΡδγδΌΟ]65. τι 165 σῇοδ65 416 ΠΟῸ5 γΘΠΟ0Ὴ5 ἀ6 ἰγδϊίογ 

τοϑίθηί ἀοης 81η58]. 

ΧΥΤΠ. Ῥάβ50}8 τηδ᾽ ηἰθηδηΐ ἃ 'η6 δαίγο βοχγίθ ἀδ σοῃ- 

ῃδίθϑδησθ οἱ ἀθ ἀοςίγ!ηθ. Π] οχὶϑίο ἀθὰχ νοΐθ5 ἀ᾽ θη5861- 

δηθιηθηΐ οἱ α᾽ δοίίοῃ : 66116 Ὧἀ6 Ϊὰ ᾿πτηϊὸγο οἱ ς6116 ἀθ65 

ἰδη  ὈΓ6 5; ΠηΔ15 11 Υ ἃ ὰης6 ρίδηαοδ αἰ όγοηςοθ θη το 61165. ἃ 

Ιπο δοηΐ ργόροβϑόβξ 165. δῆροϑ ἀθ ίϑθια Ἵοοηδαςσΐρυγβ ἀ6 

Ἰυμηϊόγο, ἃ 1 ̓δυαΐγο 165 δῆροϑ ἀθ δαίδη. [2] Ὠίθυ οϑδί 16 

ΘΟΙΡΏΘΟΌΣ ἀθρΡὺ15 1 οτίρίηθ ἀθς οἰὸς]θ5 οἱ ΡοῸΓ 105 δἱός]ος, 

ϑαίδῃ 16 ῬΓΪηΟ6 αι] [605 ργόβϑηϊΐ ἔδνόγδθ!α ἃ 1Ἰτηρὶ ὀϊό. 

ΧΙΧ. Οἵ νοϊςΐϊ 486] 5116 σῃϑιηΐϊη ἀ6 Ϊὰ ᾿ππλϊόγο : δὶ 4110]- 

αα᾽ὰῃ νοαΐ ράγυθ τ Ἰυκαυ ἃ ̓᾿Θηατγοὶΐ ἀϑϑίρηό, αα}} 5᾽8ρ- 

Ρ]ΐααο ἄνες Ζὸ]6 ἃ 565 οοανγοβ. Εἰ νοϊοὶ ἃ σομ ἢδίβϑδης ααὶ 

ΠΟΙ 5 ἃ όϊό ἀοῃηόθδ 46]8 ἴαςοη αὐὟ ΠΟΘΙ ΠΟΥ : [2] Αἰπλα ( 6] αἱ 

ααὶϊ (ἃ ογόό, ογαϊὴ5 δαὶ αυἱ ἰὰ ἰᾶςοηηό, ρ]οτίῆς Οο]α 

αυἱϊ [86 ταομοίό ἀθ6 Ϊᾷ πηοχΐ ; 5015 511}016 46 σϑαγ οἵ ΓἸΟῆς 

ἄς 1᾿δβρείί ; ροϊηί ἀ᾽ δἰΐδοε ἄνθος σδὰχ ααἱ τη γοῃθηί ἀΔη8 

16 ςβοσυηΐῃ ἀς6 ἰὰ τηοσίΐ ; ἢαΐῃθ ἁ ἰοὰπί ς6 απὶ ἀόρϊὶαῖί ἃ Ὠΐδα ; 

Βαΐϊπο ἃ ἰοαίο πυροογίβίθ. ΤῸ πη ἀΟ ΠΘΓὰ5 ρᾶ8 [65 

ςοτητδηδοιηρηίβ ἀὰ ϑοίρησθαγ; [3] ἰὰ π6 (᾿ὀϊόνογας ρ885. 

τηδὶβ ἰὰ 56185 ἈΠ10]6 οὴ ἰουΐ ; ἰὰ Ππ6 (αἰγὶ το 185 ροϊηΐ 

14 ρ]οίγα; ἰὰ ἢ6 [ουπ γα5 ροϊηΐ ἀθ τηϑυνδὶβ ἀ6 556 18 

ςοπίγο ἰοῃ ρῥγοςμαίΐῃ, ἰὰ 6 ρογτηοίγΓα5 ρ85 1 50] 6ῆς6 ἃ 

ῬΕΒΕΘ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΙΕΒ, 1 θ 
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τοῦ πλησίον σου, οὐ δώσεις τῇ ψυχῖ, σου θοάσος. [ἅ] Οὐ 

ποργεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, ο οὐ παιδοφθορήσεις. Οὐ μὴ σοὺ ὁ 
9 

λόγος τοῦ θεοῦ ἐξέλθῃ ἐν ἀκαθαρσίᾳ τινῶν. Οὐ λάμψη 
- 5» Ἢ εἴ, » 

πρόσωπον ἐλέγξα: τινὰ ἐπὶ τ ΔΑ Ὁ κθλμο χομ ἔσῃ πραῦς, ἔσῃ 
1} »ν 4 

Ἡσύχιος, ἔσῃ τρέμων τοὺς λόγους, οὕς Ὥχουσας. Ου 

υχουδα σεις ξῷ ἀδελοῦ; δι [5] Οὐ μὴ διψυγχήσῃς μνησικακήσεις τῷ ἀοελφῷ σου. ἡ διψυχύσῃς, 
᾽ » Ἃ " ᾿ Α , δι» Ι Α » 

ότερον ἔσται ἢ οὐ. « Ου μὴ λάβῃς ἐπὶ ματαίῳ τὸ ὄνομα 
᾿ς 4 Ἁ , [ἐ Α 

χυρίου (οι... ν, τ1). ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὑπὲρ 
" ᾿ -΄᾿ ϑ.-- 

τὴν ψυχὴν σου. Ου φονεύσεις τέχνον ἐν φθορᾷ, οὐδὲ πάλιν 
᾿) - 3 - 

γεννηθὲν ἀποχτενεῖς. Οὐ μὴ ἄρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ 
᾿ 4 

υἱοῦ σοῦ Ἢ ἀπὸ τῆς θυγατρός σου, ἀλλὰ ἀπὸ νεότητος 
΄ς »-Ὁ 3 Π 4 ΄“ -.-- 

διδάξεις φόβον θεοῦ. [6] Οὐ μὴ γένη ἐπιθυμῶν τὰ τοῦ 
᾿ 3 ΄ὃς 

κ ἡσίον σου, οὐ μὴ γένη, πλεογέχτης. Οὐδὲ χολλυηθέσῃ, ἐκ 
φ -- “. “Ὁ ᾿ 

Ψυχῆς σοῦ μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ μετὰ ταπεινῶν καὶ δικαίων 
Ἁ ἢ ᾿ 5 .« ς ς ᾿ Α 

ἀναστοαφήσῃ,. Τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεογήματα ὡς ἀναῆχ 
- ο' » “ΠΝ Ἶ 

προσδέξῃ, εἰδώς, ὅτι ἄνευ θεοῦ οὐδὲν γίνεται. [7| Οὐχ ἔσῃ 
" 

διγνώμων οὐδὲ δίγλωσσος - παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἢ 
-»"» 

δινλωσσία. Ὑποταγήσῃ, χυρίοις ὡς τύπῳ θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ 
ὃο ν "Ω 5 ᾿ ᾿ "Ὲ - 

χα' Φο ϑο ο) μῦ, ἐπιτάξης ὁ οὕλῳ σου Ἶ παιδίσκῃ, ἐν 
" 

πικρίᾳ, τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν θεὸν ἐλπίζουσιν, μή ποτε οὐ μὴ 
Α δ 5. Ὁ ἢ 6 ᾿ Ὕ " 

φοβηθήσονται. τὸν ἐπ᾿ ἀμφοτέοοις θεόν" ὅτι οὐκ ἦλθεν κατὰ 
2 ᾽ » - 

πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οὺὃς τὸ πνεῦμα ἡτοίμασε". 
ἣ 5 -"Ὕ - 9 - 

[8] Κοινωνήσεις ἐν πᾶσιν τῷ πλησίον σου καὶ οὐχ ἐρεῖς 

ἴοια εἶναι, εἰ ὙΧ2 ἐν τῷ ἀφθάρτῳ χοινωνοΐ ἐστε, πόσῳ 
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ἴοῃ ἂχηθ. [4] Τὰ 6 σοχητηοίίγαϑβ ηἱ ΓογΪςδίϊοη ἢ1 δα α] όγο, 

ἰὰ Π6 σΟΙΓΟΙΆΡΓΑ5 ΡοϊΪηὶϊ ᾿᾿οηΐδηςο. Νἧ 6 56 γ5 ρΡᾶ85 ἀ6 8 

ΡΆΓΟΪΘ, ο6 ἀοῃ ἀ6 Ὠΐθι, ΡΟῸΓ ἀόργανοσ απϑ]αα πη. Τὰ Π6 

ἴοΓ85 ροϊηΐ δοςορίίοη ἀθ ρΡϑύβοῇ πῃ 6 Γοργθηϑδηί [65 δτπίθς 

α᾽δαίγαϊ. 5οὶ5 ἀουχ, 5015 σδ] 6 ; ἰΓΘΙ Ὁ]6 ΔῈ1Χ ΡΔΓΟ]65 416 

ἰὰ οηΐθηα5 ; Π6 »ΓαΘ Ρ85 Γῆς Π6 ἃ ἰο0η ἴγόγο. [8] Τὰ 6 

ἰ6 ἀριηδῃ ἀογδᾶ5 ρ85 νὸς ἱπαυϊόζια46 5ἱ (6116 σοβ6 δυγίνϑγα 

Οὐ ΠΟοη. « Τὰ η6 ΡΓΘηαγδ5 Ρᾶ5 6 νη 16 ἤοτῇ ἃ 56]- 

ΘΏΘΟΓ. » Τὰ δ᾽ ΠΠθΓα5 0 ρῥγοςσ δῖ ρ]υ5 ατ6 ἰα νἷο. Τὰ 6 

ἴογαϑ ρᾶ5 Του ΓΓ 1᾿᾿οηΐδηΐ ἀδη5 16 βοίῃ ἀθ 18 πηόγο; ἰὰ 6 

16 πε γ85 ρᾶὰ5 ἀανδηΐαρ ἃργὸβ 5884 Ὡδίβϑδηςθ Τὰὰὄ π6 γοίϊ- 

ΓΟΓΔ5 Ρᾶ85 ἰὰ πηδΐῃ 46 ἀθ5585 ἴοῃ ἢ]5 οἐ ἰὰ ἢ116 : πηδὶβ ἀὰς 

ΙφΘῸΓ οηΐδησς ἰὰ ᾿ΘῸΓ ΘηβοΙρΏσΘγαΘ ἰὰ οἵΓαϊηία ἀ6 ὨὈΐδα. 

[60] Τὰ π᾿ ρηγ ογας ροϊηΐ 165 ὈΪθη5 46 ἴοῃ ρῥγοςῃϑδίῃ ; ἰὰ 6 

ΒΟΙΓΔ5 Ρδᾶ5 οσἰρ]46. Τὰ η᾽ ἰίδομογαβ ρᾶ5 ἴοῃ ἿοοΓ δΔ1Χ 

ΟΥΡΌΘΙΠΘυΧ, τηδὶ5 ἰὰ Γγόαιιοηίογαθ 165 ΒΌΠ Ὁ]65 οἱ 165 

Ϊαδβίο5. Τὰ τΓοραγάργδαϑ σοπλτθ Ὧη ὈΪΘη ἰοὰΐ σα ααὶϊ (ΔΥΓΙΥνΘ, 

βδοῆδηΐ 406 ΓΘ ΠἾΥΓΙ͂να 58η5 Ὠΐδα. [7] Τὰ ηἾΔΌΓα5 ροϊηΐ 

ἄς αυρ]]οεῖτό ἢἱ 6 Ραηϑόθϑ ἢ] 6 ῬΆΓ͵ΓΟΪΘ65: σὺ 1ὰ ἀρ] ]οῖϊ(ό 

ἄς Ἰδῆρδρο θϑδί ὰη ρἱὸρα ἀθ τηοσγί. Τὰ ἴο βδουπχοίἐγαβ ἃ [65 

ΒΟ ΏΘΌΓΒ ἄγνος γΓοβροοίΐ οἱ ογαϊηΐθ, σουλτὴηθ ἃ 465 Γορσό- 

βοηΐδηΐβ ἀ6 Πίοα. Τὰ π6 σοϊηχηδηάογαβ ρᾶ5 δύθς 812 6Γ- 

ἰὰ1ὴ6 ἃ ἰοη βογν ίθαγ οὐ ἃ ἰα δογνδηίθ αἰὶὶ ὀβρόγοηΐ 805 

16 πηότηθ Ὠῖδα 416 οἱ, ἀ6 ΡΘῸΓ α}15 ἢ νἱθηηθηΐ ἃ Π6 

ΡΙ5 ογαΐημασο Ὠῖθι αυἱ 65 νοίγθ σοι 1 τηδῖίγο οἱ ααὶ 

Ὠ ἾΔΡΡΘ6]16 ροϊῃηΐ 56]οη 165 αἰέγοηϊος. οδίόρογιθϑ ἀθ ροὺ- 

ΘΟΠΏΘ5, Π1δὶ5 ἴοι σοὰχ απ 1 ΕΒρΡΓΙΐ ἃ ἀἰδροβόβ. [8] Τὰ 

σοτητη ηΐαυθγὰ5 ἀθ ἰου5 [65 Ὀΐθη5 ἃ (0η. ῬΓοςΒδίη οἵ ἰὰ η6 

ἀἰτγαϑ ροϊηΐ αὰὰ ἰὰ ροβδϑὸαάθς ασυθ]ατ6 σἤο56 Θἢ ὈΓΟΡΓΙΘ, οδΥ 
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μᾶλλον ἐν τοῖς φθαρτοῖς ; Οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος " παγὶς γὰρ 

τὸ στόμα θανάτου. Ὅσον δύνασαι, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς σου 
φ Α 4 , Ἁ κων μ ’ Ἁ 

ἁγνεύσεις. [9] Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐχτείνων τὰς 

χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν. ᾿Αγαπήσεις « ὡς κόρην 

τοῦ ὀφθαλμοῦ σου » (Πειΐ., χΧχχπ, το; 5. χνι, δ; οἵ. 

νου. ντι, 32) πάντα τὸν λαλοῦντά σοι τὸν λόγον χυρίου. 

[10] Μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως γυχτὸς καὶ τμέρας, καὶ 

ἐχζυτίσεις χαθ᾽ ἑχάστυν ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, 
Ἃ ἢ - ᾿ 4 Α 

ἢ διὰ λόγου κοπιῶν καὶ πορευόμενος εἰς τὸ παραχαλέσαι 

καὶ μελετῶν εἰς τὸ σῶσα. Ψυχὴν τῷ λόγῳ, ἢ διὰ τῶν 

““Μειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου. [11] Οὐ 
΄ἣ;ς ! - -Ὁ ὅν ͵Ἄψπ Α ’ Ι Ἀγ ῆς ’ [2 

διστάσεις ὁοῦνα, οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις - γνώσῃ δέ, τίς ὁ 

τοῦ μισήοῦ καλὸς ἀνταποδότης. « Φυλάξεις, ἃ παρέλαβες, 
Α ! ᾿ “- 9 

υὐτε προστιθεὶς μήτε ἀφαιρῶν » (Ποιμέ., χιι, 32). Εἰς 
4) - ’ - Α ’ Κο ΤΣ ὸ ᾿ δ 

τέλος μἱσήσεις τὸ πονηρόν. « Κοινεῖς δικαίως » ([)6ιμί., 
Η ᾿ ; ἊΣ , 

1, τι6:; ρου... ΧΧΧΙ, 9). [12] Ου ποιήσεις σχίσμα, 
᾿) ,Ἶ ὡ» ΝΣ -: , , ; ᾽ ξ ιν ἢ 5.4 
εἰοηνεύσεις δὲ ᾿ἌΠΕΥΟ συναγαγών. ᾿Εξομολογήσῃ ἐπὶ 
φ ᾽ 4 " ᾿ 

ἁμαρτίαις σου. Οὐ πρ βοσής εις επὶ προσευχὴν ἐν συνειογσε' 

πονηρᾷ. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς τοῦ φωτός. 

ΧΧ. Ἢ δὲ τοῦ μέλ ανος ὁδός ἔστιν σχολιὰ χαὶ κατάρας 

μεστή. ᾿Οδὸς γάρ ἐστιν θανάτου αἰωνίου μετὰ τιμωρίας, 

ἐν ἡ ἐστὶν τὰ ἀπολλύντα τὴν ψυχὴν αὐτῶν ̓ εἰδωλολατρεία, 

θρασύτης, ὕψος δυνάμεως, ὑπόχρισις, διπλοχαρδία, μουχεία, 
φόγος, ἁοπαγή, ὑπερηφανία, παράβασις, ὁόλος, κακία, 

αὐθάδεια, φαρμακεία, μαγεία, πλεονεξία, ἀφοβία θεοῦ - 
2 - - 3 - - " Π 9 - 

[2] Διῶχτα' τῶν ἀγαθῶν, μισοῦντες ἀλήθειαν, ἀγαπῶντες 
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51 νοῦ ρϑυίϊοῖρ6Ζ ΘΠ σοΙ ΠΏ ΔῈΧ ὈΪΘῺ5 ἱπηρόγ 558 165, 

σοι ὈΪ6η Ρ]05 δὺχ Ὀθη5 ρόγ, 5580]165. Νὰ 5015 Ρᾶ5 Ραγδαχά, 

σΔΓ 16 ἰδῆρᾳο οδί ὰη ρἱὸρο ἀα τηογί. ΡΟΣ 16 ἴδῃ 46 ἰοῃ 

ἄτηθ, ἰὰ 56Γ85 ἙΤμβαϑδίθ δὶ ἀοργό αὰαἱΐ (6 56 Γαὰ ροϑβϑϑβ:}16. 

[9] Ν᾽ 416 ρᾶ5 165 τηδίηβ8 ὀίΐθηάιμ)οβ ΡΟΌΓΣ ΓΟΟΘυΟΪγ, οἱ [6 Γ- 

ΤΙηόθ5 ΡΟΣ ἀοΟΠΏΘΓ. Τὰ ομόγ γα5 « σου πηθ ἴα ὈΓΌΠ6116 ἀθ 

ἴοῃ ΟἹ] » αυϊσοηα86 ἰ6 ργόςσῃοΓα ἰὰ ράγοΪὸ ἀο Ὀϊοα. [10] Τὰ 

ΡΘΏΘΟΓδ5 Παϊΐ οἱ Ἰουῦ δὰ ΟΌΓ ἀὰ ᾿υροχηρηΐ οἱ ἰὰ ΓοοΠοΥ- 

σμογδϑ5 ςοοηϑδίδιητηθηΐ ἃ σοι ραρΪ6 665 δδϊηΐβ, δοϊΐ αὰθ ἰὰ 

γανδὶ}}]6 5 ΔΓ 18 ΡΆΓΟ]Θ, 841|1δηΐ ροσίοσ 465 οχῃοχίδίοῃβ οἵ 

σους, δῃηΐ ρδγ [65 ἀἰβεοοῦγδβ ἃ ΒΘΈΌΥΘΙΓ 1Πη6 ἂπ16, 5οϊ[ αὰθ ἴα 

{γᾶν81}165 ἀθς τηδίηϑβ ΡΟῸΓ γδομοίογ ἴθ5 ρόςδόξδ. [11] Τὰ 

ἀΟΠΠΘΙΔ5 58η5 αόΪϊα] οἱ 58η5 ΌΤΙ ΌΓ͵ΓΕ ; οἱ {ὰ ΓΘΟΟη- 

ΠδΙίγα5 ὉΠ ἸΟΌΣΓ αἱ 5811 Γόσοιη ρΘ56ΓΓ αϊρῃηριηθηΐ. « Τὰ 

ΟὈΘΟΓγΟΓα5. » ἰ65 σοχμηιηδησθιηθηίβ 4 {ὰ 8ἃ5 Γος 5, 

« 588 Υ̓͂ ΤΊΘΩ δ] οαΐοσ, 588ηὴ5 6 σίΐϑθη γοίγδησμοῦ ». Τὰ 

Βαῖΐγδϑβ 16 πη8] ᾿υ5αὰ᾽ ἃ ἰαὰ ἢη. « Τὰ Ἰυρογαβ ἄγνος ὀαυϊί(ό. » 

[12] Τὰ Π6 ἴογδβ ρΡᾶ5 46 βοῇ 51ὴ6 ; τηδ᾽5 ἴὰ ῬὈΓΟσΌΓΟΙΔ5. 18 

Ῥϑϊὶχ δὴ γόσοῃς δηΐ 165 δαάνουβαὶγθϑ. Τὰ [ογΓὰ5 1 ΘχΧοπλΟ]0- 

δόβθα ἀθ ἰ65 ρέςμόβ. Τὰ ὩἾἾα5 ρᾶ5 ἃ 18 ρὈγΎϊὸγα ἄνθος ἸΠ6 

ΠΟ Βοίθησο τηϑινδῖθθ. ΤῸ] οδί 16 σμοιλίη ἀρ Ϊὰ ᾿ππλϊὸζγθ. 

ΧΧ, [,6 ςσμβοηΐῃ αὰ ΝΟΙ͂Γ ὁδί δὰ Ἴοῃίγαϊγα ἰογίπουχ οἵ 

Ρ]οΐῃ ἀ6 τηϑδ] αϊοίίοη ; οεἶδδί 16 σμουηΐη ἀ6 Ϊᾶ στηοσί οἱ ἀπ 

σδδίϊπηρηΐ ὀΐογῃ 615 ; 1] 5Ὗ γϑησοηίγο ἰοὰαΐ ο6 αα] ΡεΓγὰ 165 

ἃτηθ5 : 1᾿ἸΔἀο]ὰίτίο, 1᾿Ἰπιριιάδηςα, 1 ΥΡα61}] ἀὰ ρομνοὶίγ, 

1 ΠΥΡοΟΓΙ516, 16 ἀπρ!ϊεῖϊίό ἀπ σοΌΓ, Δα π] γα, 1᾿μοχμϊςοϊάθ, 

[αὰ γΓδρίπο, 1α βογίό, 1Ιὰ ἀόβορ ἐΐββϑϑηςθ, 'Ϊὰ ἴγαιαο, 18 π8]1ςθ, 

1 ΔΥγόρϑηςθ, ᾿᾿οΙ ροϊδοημηθιηθηί, 18 τη8ρ16, 14 συρ]αϊίό, 16 

τηόρτίὶς5 46 Ὠίοα, [2] 165 ρογϑέσα θυ Ὑ5 465 5.6 5 ἀ6 Ὀΐ6η, 165 

φ υϑυω. 
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Ψεῦδος, οὐ γινώσκοντες μισθὸν δικαιοσύνης, οὐ « κολλώ- 

μενοι ἀγαθῷ » (Ποηι., Χαι, 9), οὐ κρίσει δικαίᾳ, χήρᾳ καὶ 

ὀρφανῷ οὐ προσέχοντες, ἀγρυπνοῦντες οὐχ εἰς φόβον θεοῦ, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πονηρόν, ὧν μακρὰν καὶ πόρρω πραὕτης καὶ 

ὑπομονή, « ἀγαπῶντες μάταια » (οἵ. 8. τν, 3), « διώ- 

χοντες ἀγταπόδομα ν" (Ἰ5Α1Ε, 1, 23), οὐχ ἐλεοῦντες πτωχόν, 
οὐ πονοῦντες ἐπὶ καταπονουμένῳ, εὐχερεῖς ἐν καταλαλιᾷ, 

οὐ γινώσχοντες τὸν ποιήσαντα αὐτούς, « φονεῖς τέχνων » 

(ϑασ. χιι, ὅ), φθορεῖς πλάσματος θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι 
τὸν ἐνδεόμενον, καταπονοῦντες τὸν θλιβόμενον, πλουσίων 

παράχλητοι. πενήτων ἄνομοι χριταί, πανθαμάρτητοι. 

ΧΧΙ. Καλὸν οὖν ἐστίν, μαθόντα τὰ δικαιώματα τοῦ 

χυρίου, ὅσα γέγραπται, ἐν τούτοις περιπατεῖν. Ὃ γὰρ 

ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ δοξασθήσεται " 
ὁ ἐχεῖνα ἐχλεγόμενος μετὰ τῶν ἔογων αὐτοῦ συναπολεῖται. 

Διὰ τοῦτο ἀνάστασις, διὰ τοῦτο ἀνταπόδομα. [2] ᾿Ερωτῶ 

τοὺς ὑπερέχοντας, εἴ τινά μου γνώμης ἀγαθῆς λαμβάνετε 

συμβουλίαν - ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰς οὺὃς ἐργάσεσθε τὸ 

καλόν - μὴ ἐλλείπητε. [3] ᾿Εγγὺς ἡ ἡμέρα, ἐν ᾧ συναπο- 

λεῖται πάντα τῷ πονηρῷ “ « ἐγγὺς ὁ χύριος καὶ ὁ μισθὸς 
ν ἴη “. 2 Α » δ - ς - 

αὐτοῦ ν (1541, ΧΙ,, 10). [4] Ἔτι καὶ ἔτι ἐρωτῶ ὑμᾶς 

ἑαυτῶν γίνεσθε νομοθέται ἀγαθοί, ἑαυτῶν μένετε σύμβουλοι 
; » " [έ “« --Ὁ [4 ἣ [ Α ς πιστοί, ἄρατε ἐξ ὑμῶν πᾶσαν ὑπόχρισιν. [5] Ὃ δὲ θεός, ὁ 
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ΘΠ ομλΐβ ἀ6 Ϊα νόγὶέ, 165 8115 ἀτὶ ΤΏ ΘΘΟΩΡΘ ; σοὰχ ααἱ 

6 ζΠοπηδίβδοηΐ ρᾶ5 1ἰᾶἃ γΓόσοιῃρϑῃβο α6]8 )ιδίϊςο, αα] « 6 

5᾽ αἰίδοῃθηΐ ρᾶ5 δὰ Ὀΐθη », ηἱ ἃ 8 π5ἰϊς6 ἀΔῃ5 165 υρ6- 

τηθηΐβ, ααἱΐ ἢ6 56 ἀὀόνουρηΐ ρᾶ5 ἃ ἰὰ νϑιγνο οἵ ἃ 1 ὈΓΡΠΘ]]η, 

αυἱϊ δοηΐ ἰοὈ])]Ο ΓΒ 6 ὄγ61}} ΠΟἢ ΡΟῸΓ ογαϊηᾶγο Ὀίθα τηδὶϑ 

ΡΟΌΓ ἔαϊγα 16 τη], αὰϊ δοῃηΐ Ὀΐθη ὀϊοϊρῃμῃόβ ἀθ ἀουςσθυγ 

οἱ ἀ6 ραϑίΐοῃςθ, « αὰὶϊ δἰπηθηΐί 165 νδηϊίόβ, ααὶ ρουτγδαυϊνοηΐί 

18 Γόσοιρϑθῃβθ », 4] βδοηΐ 58Π5 ρῥι {16 ΡουΓ 16 ρϑῖινγθ, 58η5 

Ζὸ]6 ἃ ΘΘΟΟΌΓΙΓ 165 δἰπιρόβ, ααὶ βδοηΐ ΘΟ] 1] 5 ΔῸΧ ΡΙΓΌΡΟΒ 

1] ΓΙ ΘΌΧ, 4] Π6 σοΠηδ᾽βϑοηΐ ροϊηἱ ἰοῦ Οτγόδίθιγ, « αα] 

ἰαθηΐ 165 οφηΐδηΐβ» οὰ αὶ ἀὀ{γυδοηΐ ρΡδΓ δνοσίθηγθηΐ 465 

σΓόδίαγοβ ἀ6 Ὠΐσυ, ααἱ Γτορουβδοηΐ 16 ρᾶῦνγα οἱ δος] ηΐ 

165 Ορρυϊ πηόβ, 165 ανοοδίβ 465 γῖσῃδβ οἱ 165 0 65 Ἰη]4 05 

ἀδ5 ρϑίνγοϑ: ρόςμουγβ 46 ἰουΐο οϑρόςθ. 

ΧΧΙ. 1] δβξοης υ5ῖθ 4.6} ΒοτΆΙΩ6 5 1ηϑίγαδ6 ἀ6 ἰοὰίθ5 

165 νοϊοηἰέβ ἀα ὨῖΊΆου αἱ δοηΐ ἐογίίοϑς, οἱ αα}} σμθη6 

α᾽ ἀρτὸβ 61165. Ὁ6]ὰΐϊ αυϊ 165 δοσοιῃρ]ϊί 5ογα δ] ἀδη5 

Ια γογϑιηθ ἂἀ6 Ὠΐϊδα, ἰδπαϊα αὰὖΘό ΠΟ] ὰ] 4] ἙσΠοΙδ1ἐ 165 

ἰηϊαυϊίέβ ἀ6] δα ίγα νοΐὶο ρόσὶγα ἄνθος 565 οῦνγοϑ. Ο᾽θϑί ροὺγ 

ς618 4} οχίϑία ὯΠ6 γόβυγγοί ἢ οἵ ὯΠ6 σομπροηδβϑίϊοῃ. 

[2] ἃ νοὺῦβ8 αὺϊ ὄΐο5. ἢ αποίααθ τδηϊὸγο διι-ἀθ65505 ἀ65 

αυΐγοβ οἱ ααϊ γου]θΖ Ὀίθῃ δοοθρίοῦ ἀδ πλοὶ ἢ σοηβ61} ἀθ 

ὈΟΠΏ6 ᾿ηἰθηΐΊ οη, 1 ́δάγοϑϑθ ἈΠῸ ΡῥΓΪὸγο : νοῦ ΔΥ6Ζ διργὸβ 

αἀὁ νοὺυϑβ ἃ αυἱϊ ἔαϊγα ἀὰ Ὀΐ6η, ΠὟ ΙΔ Πη61162 Ρ85. [9] [,6 ἸΟΌΓ 

δϑδί ρσγόοςῆθ οὐ ἰοιυΐοβ σῇοβοϑ ρόγγοηΐ ἄγνος 16 πηόςῃαηΐ : 

«[,6 ΘοΙρΏΘΌΓ οϑἱ ῥσόςῇθ δἰηϑὶ αὑὐς 58 Γὀσοιῃ ρθῆϑδθ. ». 

[4] δα νοι! Θἢ ρΓ]6 ΘῇσΟΙΘΟ οἱ ΘῃΟΘΟΙΘ : 50Υ62 γΟ 5-Π δ Π165 

γο5 ὈΟῚ5 ἰόρ]β]αίθγδβ, γοϑίθζ νου δ-Ἰδηθ5 νοβ Παὸ]θϑ 

ΠΟΠΒΘΙ]16Γδ; ἐϊοΐρ 62 ἀς νουβ ἰουΐθο ὨΥροογίϑ516. [5] Ρυ 1550 
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«-ἐ - , ῇ ᾿ . - ἵ 

τοῦ παντὸς χόσιαου χυσιεύων, φώγ, ὑμῖν σοφίαν, σύνεσιν, 
πν - - " -- φ 

ἐπιστί αὐ), νῶσιν τῶν οιχαιωμάτων αὐτοῦ͵ ὑπομονήν. 
“Φτ:ι᾽κκ ’ 

[6] τὸ» σἽ: ὃ θεοί αχτο", ἐχζῃ τοῦντες, τί τῆτει χύριος 
[κἡ 

ι ἀφ ὑμῶν, χαὶ ποιεῖτε, ἵνα εὑρετῆστε ἐν ἡ μέρα χρίσεως. 4 

ΩΣῚ , ν" " ὅν ᾿ 

[1] ΕἸΣ τίς ἐστιν αναῆοῦ ! αὐξία, ἀνη μογεύξτέ θυ μαελε- 
ἐν » - - [4] Ἁ φ φ 

τῶντες ταῦτα, "νὰ χα, Ὑ ἐπ θυ λέα χαὶ τὶ ἀνουτ πνίὰ εἰςς 

ἀγαθὸν χωρήσῃ. Ἐρωτῶ ατχα τ; “λυ αἰτούμενος. [8] Ἕως 
ΜἝ): -- ΑἉ 

ἔτ' τὸ καλὸν σχεῦός ἐστιν μεθ᾽ ὑμῶν, υὴ ΠΤ ΈΚΕῚ αὐδενὶ 
φ “κε 

ΞΦ ἑαυτῶν, αλλὰ τ 70: ἐχζυτεῖτε ταῦτα χαὶ ἀναπληροῦτε 
4 --ς «ὦ “ ,΄" 

πᾶσαν ἐντολήν" ἔστιν ““Χ2 ἄξ'α. 9] Διὸ μᾶλλον ἐσπούδασα 
" 5 4 ᾿ “-" φ - 

ψοάψναι αϑ᾽ ὧν ἡ υνΥ θην: εἰς τὸ εὐφρᾶνα! υμᾶς. 
᾿ δ, Ἄ 5 ! 

Σωζεσῆς, νάπης τέχνα χαὶ εἰόγίνης. 
“ΝΡ ᾿ ͵ ! ᾿ Ὃ κύριος τῆς οὐξτς χαὶ πάσης “άριτος μετὰ τοῦ πνεύμα- 

πος υ μῶν . 

ςεε.ες "Ὁ 
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Πίθα, ααἱ ἀοπχίπο 1 απίνοῦβ, γοὰβ ἀοηΠΟΓ 18 58616586, 

11 π 6] ἰβϑηςο, ἰΙὰ δείΐθηςθ, 1ὰ σοῃ ηϑίβϑϑδῃςβ 46 565 γοϊοηίός, 

Ια ρογϑόνόγδῃςθ. [6] 50γ62 165 ἀος]θ5 δρργοηίὶ5 ἀα Ὀΐθα, 

σμουορδαηΐ ος6 4.6 16 ΘΙ ΏΘΟΥ ἀοιηδηάο ἀθ νουϑ, οἱ ἴδϊίθβ 

ΘῺ δογίε α᾽ ΐίγο ἰγουνόβ (αἱρ. 65) δὰ ἸΟῸΓ ἀὰ Ἰυροιηρηΐί. 

[1] 51 ρογϑίϑίθ συθίᾳαθ τηόσηοϊγα ἀπ Ὀίθη (δι( ρδυτηὶ 

γΟΙ5), ΒουνθηθΖονοῦ5 46 ΤΟ] 6η ΓοὐΠόσῃϊδϑδηίΐ 5ῸΓ 765 

ΡΆΓΟΪ65, θη δογίθ 4116 τ0ῃ Ζὸϊθ δἰ πη65 ν81}]65 δρου βϑβθηΐ 

ἃ απρ]αὰαα Ὀϊθη. δὰ νοῦϑ 6 ῥΡῥχΐθ, νοὺβ 16 ἀοιηδηάδηί 

ΠΟΙΏΙ6 ὕῃὴ6 ρΡ,ΤᾶΆςο. [8] Ταηΐ ατῷὸ νοὺβ 561602Ζ ἀδΔὴ5 ο6 

δΊδοϊοαχ νᾶ56 (ἀὉ ΠΟΓΡ5), πα πόρ] 062 δασ!ηθ ἀθβ σῇοβϑβ 

αι Ὡοὰβ 6 ΠηΟ0η85 .ἀΘ αἰἶγ6 : π815 γοοῃοΎο ἢ 622-165 σοηί!- 

ὩῸ6]]οηοηΐ οἱ δοσοιηρ 5562 ἰοιι5 165 σοτηχηδηδοιηρηίΐίς; 

Ια σμβοβθο θῇ νϑδαιί Ϊὰ ροΐηθ. [91] Ο θϑδί 16 τηοίἹ ργηςῖρα] ἀκα 

ΙΏΟΠ ΟΙΡΓΟϑϑοιηθηΐ ἃ γόιὶ5 ὄσγ γα, ρδΥΙΏΪ 165 σἤοδ65 

ἃ τὴη8 ροχγίόρ, 46 αυο] νουϑβ ΓΟ)ΟΌΪΓ. 

Ῥοχίθζ-νοιϑβ Ὀΐθη, θηΐδηίβ ἀ᾽ διηουτγ οἱ ἀ6 ρϑϊῖχ. 

Οὐο 16 ϑαείρηθυγ 46 ρΊοΙΓα οἱ ἀ6 ἰουΐοα ργᾶςθ δοὶϊΐ ἄγνος 

γοίγΓα δϑρυϊί. 

Ερϊίγο ἀο6 Βαγηδρό. 



ΙΝΌΕΧ 

1,6 ρσοίϊογ σΠΙΗ͂Γο Ἰηαΐαιο ᾿6 ΠΡ ἴθ, [6 βδσοηά δὰ νογϑοῖ. 

[,65 Ἰίνγεβϑ εἱ δυΐθυγβ ὈΪΌ]αυθ5 βοηΐ ᾿μαϊαέβ ἃ ᾿ϑθὰγ ρἷδοθ 

δΙρμδθέόζίαθ. [8 ργειηϊὸτε γέξέγθηςε γεηνοὶθ 8ὰ ᾿ἴντ ὈΪ]1α 6, 
Ια βθδοοῃᾶδ δὺ Ρὲγα αι] 16 εἰΐθ. 

Ι. ΡΟΓΤΆΙ͂ΝΕ ὈῈ9 ΑΡΟΤΒΕΕς9 

ἀγαπᾶν :1τ, 2, 3.1: τ΄, ιν, 2. 

ἀγάπη: χ, Ὁ; ΧΥῚ, 3. 
ἁγιασθεῖσα : 1 ΡΊ156, Χ, ὃ. 
ἅγιος : ΠΙοα, χ, 2; --- [Ἔβρτίε, 

ΝΙΙ, 1, 8; --- [65 σῃτγέϊζ: 65, 

ιν, 2; χ, 6; χνι, 1; --- ἰὸ 

ςδ)ῖςθ, 1χ, 2; -- δας Βδγβίϊθ, 

ΙΧ, Ὁ (τὸ ἁγιον). 

ἀδελφός : τιν, 8. 

ἀθανασία : Χ, 2. 

ἀθάνατον τὸ :ϊἱν, ὃ. 

ἀθῶος : 1. ὃ. : 

αἰσχρολόγος 'ππ|, 8. (ῇ, Οὐοἶοϑβ- 
ϑίδγιϑ, 1Π|, ὃ. 

αἰσχρολογία : ν, 1. (Οἵ. Οοἰοβ- 
ϑδίθηιβ, 1Π, 18, '560}] Θχϑῖηρ δ 

απ ΕἸΡΙΟΙ ἀδη85 ἰα Ν. Τ. 
αἰῶνες : νΠ1, ὃ: ιχ, 2, 3, 4; 

χ, 2. ἀ, ὃ; ΧΥῚ, 4. 

αἰώνιος : Χ, ὃ. 

ἀλήθεια : χι, 10: χν!, 6. 

ἀληθεῖς : ρῥγόΐζτοβ οἱ αἴδοῦθϑ, 
χν, 1. 

ἀληθινοί : ΡΥΤοΡΠὲΐοβ οἱ ἀοο- 
ἴρυγϑ, χΧι, 11: ΧΗΙ, 1, 2. 

ἅλων : ΧΗΠ, 3. 

ἀμαρτία :ἰν, 6: χι, 7. 
ἀυήν: χ, 6. 

ἄμπελος (Δαυίδ) : τχ, 2. 

ἀνάστασις νεχρῶν ; Χν!, 6. 
ἀνομία : ΧΥῚ, 4. 

ἀνταποδότης : Ὠΐδα, ιν, 7. 

ἀπαρχή : ΧΠἼΙῚ, 3-7, 
ἀπολλύνα! : ΧΥῚ, ὅ. 

Δρορσαίψρδ86 : ιν, 11 : χ, 3. 

ΧΙ, 2, 3: χνυι, 4. 

ἀποχτείνειν γεννηθέν : Ἰηδη(ζςϊάο, 
1 2, 

ἀπόστολος : 165 ἀουζΖο ((ἰἶγο ἀρ 

᾿οαντγαρθ); [65 ΤῊ 55] ΟΠ 81.605 
1{ἰηόγδηΐβ, ΧΙ, 3-6. 

ἀργὸς (οὐ ζήσετα! χριστιανός) 

ΧΙΙ, 4. 

ἀρνύοιον : ΧΙ, 6, 12: ΧΙΠΙ, 7. 
ἀοπαγαί : ν, 1. 

ἅρπαξ : 11, 0. 

ἄρτος Σ ΝΠ, Ὡ; 

χιν. 1. 

ἀρχιερεῖς : (ρΡγορῃὸξθ5), Χαι, 3). 
ἀστοχεῖν (κατὰ τοῦ ἐτέοου : χν, 3. 

ΧΙ, 6; ((ὀπηο), 
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αὐθλοτς : ΠΙ|. 0. 

αὐλίζεσθα! : (ἀρίΓ65)., ΧΙ, 0. 

Αὐτεῦυξ ΙΝΟΟΝΝΟ : 1,0. 

ἀφιένχ! ΝΠῚ, ἢ; χι, ἴ. 

ἀφιλάργυρο! : (ὀνόα 65 εἴ ἀϊδ- 
(ΙΓ65). χν, 1. 

βαπτίζειν να, 1, ΙΧ, ὃ. 

βαπτίζων (6) : ΝΠ, 4. 

βάπτισμα : νι, 1, ἀ. 6 τηϑδῃὴθ 

Βαγπαρδέ, χι, 1. Εμηρὶογό 

ἀδηὴ5 ἰὰὶ Ν. Κ1Κ. 
40 [ο]ἷ5) ἀ6 ρτγέξζέγθῃεςθ.. ἃ 
βαπτισμός (4 [015]. 

βασιλεία : ΝΠ, 2: ΙΧ, ἀ ; χ, ὅ. 

βασιλεύς : (Ώ16), χιν, 9, 

βαστάζειν : (τὸν ζυγόν εσὨτόϊζϊ πη 

Ρϑγίδι), νι, 2; (ἃ Ργοροβ ἀ65 

ν] 8465), ΥἹ, ὃ, 

βλασφημία : π|, 6. 

ῥοῦς : ΧΠΙ, 9. 
βοῶσις : ν!, ὃ. 

[Οογῖπίμιοηϑ ΣΛῚΧ, 1-1 1: ΧΕ, 1. 

Χχν, 2: ΧΥῚ, θ. 

ΧΥῚ, 22: χ, Ὁ. 

γνωρίζειν ΣΧ, 2, 8; χ, 2. 

γνῶσις ΙΧ, ὃ: χ, ὃ; χι, 2. 

γογγύζειν : τν΄ ἢ. 

γόγγυσος : 1, ὃ. Να 86 τοῦνο 

αὺθ ἀδῃ5 ᾿γουογδθβ ΧνῚ, 28 
(Τμέοα.) ; ἃ Ρᾶϑϑέ ρᾶγ ἰἃ 

Διδαχή ἀ8ῃ5 165 Οοῃμϑῖ. Αροϑβί. 
δἰ 165 Οδ ΟῚ Θοο] β᾽ δία 165. 

Δαυίδ ΙΧ, 2: Χ, 6. 

δεσπότης (Ὠ΄6ὰ), χ, ὁ; οἷ. Τὰυσ, 

ΗΠ, 29; Αοἴρϑδ, τν, 24. 

δευτέοα σαββάτων : ΝΠΙ, 1. 

ΒὨεΕυΤέβμβοΟΝΟΜΕ : 1,10 τἰν, 3. 

ιν, δ :ἰν, 13. 

ν, 171-19: αἱ, 2. 

ΠΟΟΤΕΙ͂ΝΕ 

(6! γοῇ:: 

ὉΕ5 ΑΡΟΤΕΕΒ 

ΒΕυΤΕΒΟΝΟΜΕ : ΝῚ, 51:1, 2. 

ΧΙ, 32 1:ἰν, 12. 

ΚχΧχχ, 1Ὁ, 19:1, 1. 

δέχεσθα: : (1585 γΓόγα5. οἵ ρτζέάι- 
σδίθυΓΆ5), ΧΙ, 1,2, 4 ; ὡς κύριον, 

ΧΕΙ, ὁ, 

διάχονοι : Χν,1. 

διαχρίνειν : (1ῈἙ5 Ῥγορῃδίαθ5) ΧΙ, ἴ. 
διγλωσσία, δίγλωσσος : 11, ἅ. 

διγνώμων 11, 4. 

διδάσχαλοι : ᾿ηδὶζΓ65 1ἸηέΓδηΐβ, 
ΧΙΠΙ, 2; χν, 1, 2. 

διδάσχειν : νι, 1 (παρεχτὸς θεοῦ); 

ΧΙ, 1, 2, 10, 11. 
διδαχή : {Π7ῚῸ χυρίου; --- τῶν 

λόγων, 1, ὃ ; ἐντολὴ τῆς διδαχτῇς 

Π, 1; -- ὁδὸς τῆς διδαχῆς, 

νι, 1; --- ἄλλη διδαχή, ΧΙ, 2. 

διδόναι ; ΑΘΥΟΙΓῚ, ὃ; -α νος ἀ]5- 

σογῃθιηρηΐ 1,6: --- Δὺχ ἔγὸγοβ5 

Ιν, Ὁ 5. --- λύτρωσιν ἁμαρτιῶν 

ἵν, 6; -ο δὺχ ὈΘΒΘΟΡΏΘΟΧ ΧΙ, 
12. --- δίχτν, 1. Ὁ. 

δίκαιοι ΠΙ, 9. 

δίχτ, 11, Ὁ. 

διπλοχαρδία :ν, 1. 
διστάζειν δοῦναι : ΙΝ, 7. 

διψυχεῖν: τν΄, 4. 
δόγμα : ΧΙ, 8. 
δοχιμάζειν : Ἰ6 ρΡγτορὲίο, χι, 11; 
- [ὰ ἀΐδοεζγο, } ἔγάαπο, χν, 1: 

-- 165 τόσο νογϑβθυζγϑ, 
ΧΙ, 1. 

δόλος :ν, 1. 

δόξα : ΝΠ, ὃ: ΙΧ, 2, 3, ἀ: ΣΧ, 2, 

ἀ, ὅ, 
δοῦλοι :τν, 10, 11. 

δύναμις : ΝΠΙ, 2: ΙΧ, Ἐ: Χ, Ὁ. 

δυνατός : (Ὠ]16]) Χ, 4. 
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ΕἘσΟΙ ΘΙΑΘΤΙΟῈ ν΄, 41 ταν, ὅ. 

εἰδωλόθυτον : νΊ, 3. 

εἰδωλολατρίαι :τπ, ἔξ ν, 1. 

εἰρήνη : ἀδΔη5 ἰᾶ σοτητηπηδαίό, 

χν, 3. 

εἰρηνεύειν μαχομένους : ἵν, 8. 
ἐχζήτειν : (τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων), 

ιν, 2. 

ἐχχλησία εἰν, 14: ᾿χ, ὁ; χ, ὃ; 

χι, 11. 

ἐκπέτασις : (ἐν οὐρανῷ), ΧνῚ, 0. 
ἐχχεῖν : (ῥαρίδγηθ) νΊ!, ὃ. 

ἐλέγχειν : τι, 7: τν, ὃ; χν, 3. 

ἐλεημοσύνη 1,06; χν, 4. 

ἐλεήμων : ΠΙ, ὃ. 
ἐλπίζειν εἰν, 10. 

ἐμπλησθῆναι : χ, 1. 
ἐνδεόμενος :ἰν, ὃ: ν, 2. 

ἐνεργήματα : 111, 10. 

ἐντολή (αἢ 11, δ: π| 1: ιν, 15; 

ΧΙ, Ὁ, ἡ, 

ἐξετάζειν : (Δἀ6 ὨΊΙΘα) 1, ὃ. 

ἐξομολογεῖσθαι: : τν, 11; χιν, 1. 

ἐπαναπαύεσθα! : (τοῖς λόγοις τῶν 

ἁγίων), τν, 2. 

ἐπαοιδός : 1, ἅ. 

ἐπιθυμεῖν : (τὰ τοῦ πλησίον), 11, 2. 

ἐπιθυμητής : 111, 3. 

ἐπιθυμία 1, ἀ τπ, ὅν, 1, 

Ἐρβόϑβιθηπβ ἐλ πι, 9: χ, ὦ " 
ἥνι, 91: ν, 10. 

πιοοχεῖν 11, ὦ. 
ἐπίσχοποι : χν, 1. 

ἐογάζεσθαι : ΧΗ, 3. 

ἐρνάτης : ΧΗ, ὦ. 

10ῦ 

ἐριστιχός : ΠΙ|. 3.; Τηϑηα6 4805 
ΙΝ. 1. 

ἑταῖρος --- ΕΤὸγο σὨτέτ θη, χιν, 2. 
ἑτοιμάζειν ἰν, 10: χ, ὃ. 

εὐαγγέλιον : ΝΠ, 2; Χι, ὃ; ΧΝν, 

ΠΗ͂ Ὁ 
εὐχαριστεῖν :τχ, 1, 2,8: χ, 1,2), 

9, ἀἃ, ἢ; χιν, 1. 

εὐχαριστία : ΙΧ, 1, ὅ. 
εὐχή :Χν, 4. 

Εχοάᾶο: χχ, 18-16 1 τι, 2. 

χχ, 16:11, 8. 

χχ, 17.11ὶ, 2. 

ἐχθρός : τ, ὃ. 
ζηλωτής, ζηλωτυπία :1Π|, 2: ν, 1. 

ζητεῖν : (τὰ ἀνήκοντα ταῖς ψυχ αἷς), 

ΧΥῚ, 2, 

ζυγός : (κυρίου), ΝΊ, 2. 
ζωή :1, 1, 2: ιν, 14; τχ, ἢ: 

χ, 4: χνι. 1. 

θάνατος :1, 1; πὶ ἀξ ν, 1. 

θεοὶ νεχροί : ν!, 3. 

θεὸς Δαυίδ: χ, 0. 

θνητόν (τὸ) : ιν, 8. 

θυμιχκός : ΠΙ, 3; ἸΏΔηα. 6 ἀδη5 

Ι6 Ν. 1. 

θυσία : χιν, 1-Ὁ. 

Ηόδγουα : ὅπ, 1: Χ, 9. 

ἴδια :τν,, ὃ. 

ἱδρωσάτω (ἢ ἐλεημοσύνη) : 1, Ὁ. 

Ἰησοῦς :χ, 2,83; χΧ, 2; (- Χρισ- 

τός) ΙΧ, 1. 

ἱματισμός : ΧΠῚ, ὃ. 

Ἰϑαΐε : τ. ὅφ τν, ὦ, 

Φεαν ἦν, 49: ΧΗ, 1. 

κνΠ, 21: ν΄ 9). 

ΦΕΒΕΜΙΕ :ἾΧΧΙ, δ 1:1. 1. 

χαθίσαι : ΧΙΙ, ὃ: ΧΙΠ, 1. 

χαχία:ν, 1. 
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χαχοήθης 11, θ. 

χαλεῖν : (κατὰ πρόσωπον), ἵν, 10. 

χαλός : (ἀ6 ὨΙΘ6υ) ιν, 7. 

χαρδίχ : Χ, 2. 

χατάθεμα : ΧΥΙ. ὕ. 

χαταλύειν : ΧΙ, 2. 

χαταπονεῖσθαὶ : ν, 2. 

χατάρα ἵν, 1. 

χατασχγηνοῦν: Χ, 2. 

χελεύειν : ΝΠ, ἀ; ΝΠ], ὥ. 

χεράμιον : ΧΙΠΠΙ, 0. 
χλᾶν ἄρτον : χιν, 1. 
χλάσμα : ΙΧ, 3, 4. 

χλέπτειν ΤΙ, ὦ. 

χλτρονομεῖν : ΠΙ. . 

χλοπή : ΗΙ, Ὁ. 

χοινωνοί : (ἐν τῷ ἀθανάτῳ) ἵν, 8. 

χολλᾶσθα! :1Π|, 9: ν, 2. 

χοσμιχός : ΧΙ, 1]. 

χοσμοπλανής : ΧΥῚ, ἀ. 

χόσυος : χΧ, θ; χνὶ, 8. 

χρίνειντν, ὅ: Χι, 11]. 12, 

χρίσις : ΧΙ, 1]. 

χοιταί τν, 2. 

χτίμα ΧΙ, 1. 

χτίζειν : χΧ, ἢ. 

χτίσις : ξςἀνθρώπων) ΧΥῚ, ὕ. 
χυριαχή : ΧΙν, 1. 

χύριος : Εἴτο, τν, 1,12, 18 : νι, ; 

ΝΠ 2: ΙΧ, Ὁ; Χ, Ὁ;ΧΙ, 2, ἅ, 

ὅν χα, {Ὡ χιν, 1,3 : χν, 1,4; 

ΧΥῚ, 1, 7, 8. 

χυριότης εἰν, 1. 

λαλεῖν : (τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τιν, 1) 

χν, ὃ; - ἐν πνεύματι ΧΙ, ἴ, ὃ ; 

-- |ἰεἰπεῖν ἐν πνεύματι) χι, 12. 

λαμβάνειν : πρόσωπον ἵν, ὃ; -- 

βουλὴν πονηράν τι, ύ, 

λχτρεία νι, 3. 

ὨΠΟΟΤΕΙ͂ΝΕ ΕΒ ΑΡΟΤΠΕΒ 

λειτουργεῖν : χν, 1. 

λειτουργία : χν, 1. 

1, δυϊείσιιο ; " ΧΙΧ, 18: 1, 2, 
λτνός : ΧΙ, 3. 

λόγος, λόγοι 1, 38: 1Π| ὃ : ιν, 1. 
[Ὺἷα : νι, 39 :1, 4. 

νι, 801 1, 4, ὃ. 

ὝΠΙ ἐὰν; 

ΥΙ, 21, 28, 32, 35 11, 3. 

χιι, 80 ᾿χνι, 1. 

ἾΧΧΙΙ, 17 ΙΧ, 2, 

λύτρωτις : (ἁμαρτιῶν), τν, 0. 
λύχνοι : ΧΥῚ, 1. 

μαγεῖαι : ν, 1. 

μαγεύειν 11, 2." 
μαθηματικός : 1Π|, ἅ. 
μακάριος Σ1, Ὁ. 

ΜΑΙΆΑΘΗΙΕ : 1, 11, 14: χιν, 8. 

μαρὰν ἀθά : χ, 6. 
μάταια : ν, 2. 

Μάαττηιῖεῦ :ν, ὅ: ΠΙ, ἴ. 

ἥν, 22, 26; ΧΥΠΙῚ, 

15-95 : χν, ὃ. 

ἥν, 99, 2: χν, 111-20: χιν, 2. 

ν, 20 : 1, ὕ. 

ν, 8. 1: ἢ, 8. 

ν, 9, ἀδ τι, 4. 

ν΄, 40, 41 11, 4. 

ν, ἀδ ει, Ὁ. 

ἣν, ἀλ, 46, 47 11,8. 

ν, ἀδι τα, ἅ, 

ΝΙ, Ὁ Σ ΝΠΙῚ, 2. 

ΝΊ, 909-13. ὙΠ], 2. 

ἽΨΊΙ, 16 Σ ΝΠ, 1. 

ἤνΙ-ΝΠ : χν, ἅ. 

νι, ὁ : ΙΧ, Ὁ. 

ΝΠ, 1211, 2. 

ἥνῃ!, 1 : ΧΥῚ, 3. 

χ, 10: χη, 1, 2. 



ΙΝΌΕΧ 

Μάαττηῖεῦ :" Χ, 229; χχιν͵ 18: 

ΧΥῚ, Ὁ. 

ΧΙΙ, 91: ΧΙ, ἢ. 

χν, 19: ν, 1. 

χνπι, 195-30 : χν, ὃ, 

ΧΙΧ, 18 :τι, 9, 8. 

ΧΧΙ, 9, 1 :χ, 6; χιι, 1. 

ΧΧΙΙ, 371-.39.: 1, 2. 
χχιν, ἅ νι, 1. 

χχιν, 10. 11 : χνι, 8, ἅ. 
χχιν, 10: χΥΙ, ὃ. 

κχχιν, 13: ΧΥῚ, Ὁ. 

χχιν, 24: χνὶ!, ἄ. 

χχιν, 90,31  χνι,6. 

χχιν, 80; χχνι, 6 : ΧΥῚ, ὃ. 

χχιν, 91: χ, Ὁ. 

χΧΧχιν, ἀ2, 4ἀλ:χνι,Ί1. 

ΧΧνΙῖ, 64: χνι!, ὃ. 

ΧΧΥΠΙ, 19 νη, 1,8, 

αεμεστωμένος : (πράξει), 110 Ὁ. 
υἀετανοεῖν : Χ,Θ; χν, ὃ. 

αἱἰσεῖν: 1, ὅτ πὶ ἅτ ιν, 12 :ν, 2; 

χνι, 4. 

υνηπικαχεῖν 11, 3. 

αοιχεύειν : 11, 2. 

μυστήριον : ΧΙ, 11. 
νεφελαί : ν 1, 1. 

νηστεύειν :1, 8; ΝΠ, ἄ; ΝΠ], 1. 

ὁδοί ει, 1. 

ὁδός : διδαχῆς, νι, 1; - ζωῆς, 

.. 1, 2; -- θανάτου, τ, 1: ν, 1. 

οἰωνοσχόπος : 111, ἄ. 

ὄνομα (τοῦ πατρός) : ΝΊΙ, 1; ΝΠ], 
ὺ Χο ΧΕ ΧΙ 1: 

χιν, ὃ. 

ὀογή απ, ὁ: Χν, ὃ. 

δρίζειν (τράπεζαν) : ΧΙ, 9, 
ὀσφύες : χνι, 1. 
οὐχί 1, ὃ. 
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ὀφειλέτης ΣΝ ΤΠ, 2. 

ὀφειλή : ΝΠΙ, 2. 

παγίς : 1τ1. 4. 
παιδίσκη Σ:τν, 10. 

παιδοφθορεῖν : 11, 2. 
παῖς : (Παν]α) τχ, 2; --- (ἢ ΓΙ51) 

Ιχ, 2, ὃ; χ, 2, 3. 

πανθαμάοτητος : ν, 2. 
παντοχράτωρ : Χ, 3. 

παράχλητοι : Ν, 2. 
παραλχμβάνειν : ιν, 1. 
παράπτωμα : τιν, ὃ, 14; χιν,1. 

παρασχευή : ΝΠ, 1. 
πατήρ : (ὨΙ6ὺ) 1, ὅ; νι, 1, 8; 

Ψ1Π, 2, ΙΧ, 23,3: χ, 2. 

παρόδιος : ΨΟΥΔΡΘΌΓ Πἢτέζ]θη, 
ΧΙΙ, 2. 

πειράζειν : (ὑτορ βὲΐοΨ. ΧΙ, Ἶ. 
πειρασμός :Ἡ ν1, ὥ. 

πέμπτη : (Κ(οὐὖ᾽ ἀθδ ϑϑῃλδ]η6) 

νΠΙ, 1. 

πενήτων (ἄνομο! χριταί) :ν, 2. 

περικαθαίρων : Π|, 4. 
[ΡΊΙΕΒΒΕ, π, 1111, 4. 

πίνειν ΣἼΧ, Ὁ. 

πίστις : Χ, 2: χν!, ὦ, ὃ, 

πλανᾶν : νι, 1. 

πλάσμα :ν, 2. 
πλησίον (Ὁ) 1, 2: 119 2, 0. 

πνεῦμα : (ϑ841η- Ερτ!) τν, 11; 

ΨΙΙ, 1, ὦ, 

πνευμχτιχὴ τροφὴ χαὶ ποτός :Χ, 3. 
ποιεῖν σχίσμα :τν, 3. 
ποιήσας (Ὁ) : [Π16ὰ} 1. 2: ν, 2. 

πονηρόφρων : πὲ, ὃ; ἢ 56 ἰτοῦνε 

αυ ᾽ς] οἱ ἀ8η5 165 (οῃϑβί. Αρ. 
αὰ} ᾿ἰἰοπί οιηργαηΐϊό ἃ ἰὰἃ 
ὨιΙάκδςὰ. 

πορνεύξιν 111.) 2. 



108 

ποτήριον :1Χ, 2. 

ποτός : χ, ὃ. 

πρᾶξις αἰ, ὃ; χν, 4. 

πραῦς: τπ|, ἢ; ὄνδαθο, ἀΐδοτγρ, 

χν, 1. 

πραὕτης : ν, 2. 

πρόβατον : ΧΕΙ; .). 
προνηστεύειν : ΝΊ], ἢ. 
προεξομολογεῖσθαι : Χιν, 1. 

προσέρχεσθαι (ἐπὶ προσευχήν) :1ΤΝ, 

14, 
προσεύχεσθαι : 11, ἢ; ΝΠ], 2, 3. 

προσευχή :ΙΝν, 14. 

προσέχειν : ΝῚ, 3; ΧΙΙ, Ὁ. 
προσφέρειν : Χιν, ὃ. 
πρόσωπα τῶν ἁγίων : ΙΝ, 2. 

Ργουογδοβ : ΧΧΧΙ, 9: ἱν, 3. 

προφήτης, προφῆται : Χ, ἴ; ΧΙ, 

34-1.2. χη, 1-6; χν, 1, 2; 

(4 πο]6η5) χα, 11. 

Ῥϑβαιιγιθδ τ ιν, 3. ν, 2. 

ΧΧΧΝΙ,, 11:11, 1. 

ἼΟΧΝΙΙ, 26: ΧΗ, 1. 

πτωχοί: ν, ὃ: ΧΙΠΙ, 1. 

Ἡοπιαΐπβ, 1, 29, 30: ν, 1. 

ΧΙ, θὲ:ν, 2, 

Χιι, 16 :1ῃ, ὃ. 

ἦχν, 927: τιν, ὃ. 

ι. 4 : χ, ὁ. 

ΧΗ, τ ν, 2. 

σαρχιχός : 1, 1. 
σημεῖα : χνι!, 4,06. 

σιτία : ΧΙἧΠΙ, Ὁ. 

σχανδαλίζειν : Χν!, Ὁ. 

συνάνειν ΙΧ, 1: χ, ὃ; χιν, 1; 

χν!, 2. 

συγχοινωνεῖν : ΙΝ, 8. 
συμβαίνοντα ἐνεογήμχτα : 

συνείδησις :τν, 14. 

᾿ ϑαρ6886, 

ι, 10. 

ΠΟΟΤΕΙΝΕ ΕΒ ΑΡΟΤΒΕΒ 

συνέρχεσθαι : χιν, 2. 
σύνεσις : ΧΙΙ, 1, 4. 

συσπᾶν (τὰς χεῖρας) : ιν, ὅ. 

σχίσμα :ἰν, 3. 
σώζεσθαι: ΧΥῚ, Ὁ. 

σωμχτιχός : 1, 4. 

τέλειος : 19 ἀ; ΝἹ, 2. 

τελειοῦν : χ, ὅ ; ΧΥῚ, 2, 

τέρατα: Χν!, 0. 

τετιμήμενοι (οἱ) : Ρτορβδὸόϊζοβ, 

ἁρόΐτοβ, ἐνδαυοβ, ἀΐδογθϑ, 

χν, 2. 

τετράς: (ἸΟῸΓ ἀ6 56 816) ΝΠ], 1. 
τέχνη : ΧΙΙ, ά. 

τεχνίτης : ΧΙΙ, 9. 
Ι Τὐρϑβϑαϊοπὶοσϊοπβ : ιν, 16 

ΧΥν!, 0. 

11 ΤἈοββαϊοπίοϊοπβ : διι, 9: 

ΧΝῚ, Ἶ}. 

τιμᾶν ὡς χύριον) : τιν, 1. 

Τοδὶο : “ιν, 1511, 2. 

τοάπεζαν : ΧΙ, 9. 
τρόποι κυρίου : ΧΙ, 8. 
τροφή :χΧ, 3; ΧΠΙ, 1. 2, 

τύπος θεοῦ :τν, 11]. 

ὕδωρ : ΥἹΙ, 1-3. 
υἱός : (Ο(ὨγΙ50) νι, 1, 3; ΧΥΙ, 1 

(υἱὸς θεοῦ). 

υἱὸς : (ἀἀ πσδίϊοη) ν, 9. 

ὑπόχρισις εἰν, 12. 

ὑποκριταί : ( π1{5) ΝΠ], 1, 2. 

ὑπομονή : Νν, 2. 

ὑστεροῦντες : ΧΙ, 12, 

ὑψηλοί : 111, 9. 
ὑψηλόφθαλμος 'π2, 8; υπίαὰθ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ. [65 (οηβί. Αρ. 
᾿οπΐ γϑιῃρ]δοό ρδΓ ῥιψόφθαλ- 
μος. 

ὅψος τ-ν, 1. 



ΙΝΏΕΧ 

ὑψοῦν ἑαυτόν : 111, 9. 

φαγεῖν : ΙΧ, ὃ; ΧΙ, ὅ; ΧΙ, 2. 

φαρμαχεύειν : 11, 9. 
φαρμαχίαι  ν, 1. 

φθορεῖς : ν, 2: χν!, 3. 

φιλάργυρος : 111, ὕ. 
φόβος : ιν, 9, 11. 

φονεύειν : 11, ὦ ; (τέχνον ἐν φθορᾷ), 

1. 2:ν, 2. 

φωνή (σάλπιγγος) : ΧΥῚ, 6. 

χαρίζειν: χ, ὃ, 
χάρις : 1,8; (ἀ6 Ὠίδι) χ, 6. 

ῬΕΒΕΒ Αροϑβϑτοιιοῦεξβ, 1 
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χάρισμα : 1, ὅ. 
χειροτονεῖν : χν, 1. 
χριστέμποορος : ΧΙΙ, ὅ. 
χριστιανός : ΧΙΙ, 4. 
Χριστός : ̓χ, ά. 
ψευδοπροφήτης : ΧΙ, ὅ 5.; ΧΥῚ, 8. 
ψεῦδος : ν, 2 : (ψεῦσμα, 1, 5]. 
ψεύστης : Π|, ὃ. 

ψυχή 11, ἢ; ΧΥῚ, 2. 

ΖΑΟΘΗΑΒΙΕ : ΧΙΝ, ὃ : ΧΥῚ, ἢ. 

ὥσαννά : χΧ, 6. 



11. Εἔριτβξκξ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

᾿Λόραάμ. ν!Ι, ὃ; νΠΡ, 4; ιχ, 7, 8; 

ΧΠῚ, 1. 

ἀγαθωσύνγ͵ 11, 9. 
ἀγαλλίασις 1, 6. 

ἀγαπᾶν τ,}, 45 1τ|, 8: ιν, ], 6,9: 

νι, 10; χιχ, 2,ὅ,9; χχ, 2. 

ἀγάπη 1, 3,4, 6; νι, ὅ ; χι, 8; 

ΧΧΙ, 9. 

ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ΧΥΠΙΙ, 1. 

ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ ΧΥΠΙῚ, ] 
ἄγγελος πονηρός ΙΧ, 4. 

ἁγιάζειν τὸ σάδδατον χν,1, 3,6, 1. 

ἅνιος (αἰών) χ, 1]; --- (λαός) χιν, 

6; --- (Σινᾶ) χι, 8. 

ἅγιων (ἐχκλησία) νι, 16. 

ἅγιων (πρόσωπα) χιχ, 10. 

ἁγνεύειν ΧΙΧ, 8. 
ἁγνίζεσθαι ν, 1; νης 1. 
ἁγνισμός ντῖ!, 8. 
ἁγνῶς 11, ὃ. 

ἀγονίζεσθαι τιν, 1]. 

᾿Αδάμ νι,9. 

ἀδελφοί τι, 101: 1π, ὅς νι, 10. 

ἀδελφοί μου τιν, 14; ν, ὅ; νι, 15. 

ἀδελφός ΧΙΧ, 4. 

ἀετός χ, 4. 

Αἰγύπτιοι τχ, ὁ. 
Αἴγυπτος χιν, 3. 

αἷμαν, 1; χιι, 1. 

αἱών (ὃ ἅγιος) χ, 1]. 

αἰῶνα (εἰς τὸν) ν!Ι, 8: ΝΠ, Ὁ: ΙΧ. 2; 

ΧΙ, 10, 1]; ΧΙΙ, 2. 

αἰῶνας (εἰς τοὺς) ΧΥΤΙΙ, 2. 

αἱώνων (ἀπὸ) ΧΥΤΙῚ, 2. 

ἀχαθαρσία χ, 8; ΧΙΧ, 4. 

ἄχανθα νἹἱ!, 11] ; ΙΧ, ὅ. 

ἀχεραιοσύνη 11,0 : χ, 4. 

ἀχριδεύεσθαι τι, 10. 

ἀχροθυστία Ιχ, ὅ; ΧΙ, ἴ. 

᾿Αμαλήχ ΧΙΙ, 9. 
ἁμαρτάνειν χ, 10. 

ἁμαρτία τν.6, 18; ν, 1,3, 9,11; 

νι, 11]; νΠ], ὃ; να], 1, ὃ: χα, 1, 

11 ; ΧΙΙ, ὃ; ΧΥῚ, 8; ΧΙΣ, 10, 12. 

ἁμαρτωλός τιν, 3: ν, 9; νΠ|, 2; 

χ, 10; χι, 7; χιι, 10. 

ἀναχαινίζειν νι, 1]. 

ἀναχεφαλαιοῦν ν, 1]. 
ἀναπλάσσω νυν], 1], 14. 

ἀναπλτροῦν ΧΧΙ, ὃ. 
ἀνάστασις ν, 7: ΧχΙ, ]; --- (ἐκ 

νεχρῶν) ν, 6. 
ἀνθρωποποίητος (προσφορά) 11, 6. 
ἀνίστασθαι ΧΙ, ἴ; ΧΙΙ, 1; χν, 9. 

ἀνομία τιν, 1: ν, 2: χ, 4, 8; χιν, 

ὃ: χν, Τ; ΧΥΠ]Ι, 2. 

ἄνομος καιρὸς) χν, ὅ. 

ἀνταπόδομα χχ, 2; ΧΧΙ, 1. 

ἀνταποδότης (Ὠ]6 0) χΧΙΧ, 1]. 

ἀντοφθαλμεῖν ν, 10. 
ἀπαρχαί!, Ἴ. 
ἀπερίτμητος ΙΧ, ὅ. 

ἁπλοῦς χαὶ πλούσιος ΧΙΣ, 2. 

Α»ροςαΐνυρϑ86 Α᾽Α ἀαπι τι, 10. 
ἀποδοκχιμάζειν νι, 4. 
ἀπόλλυναι ιν, 7, 8: ν, 4,12; χι, 7; 

ΧΙΙ, ὅ; χχ, 1. 

ἀπόστολοι (165 ΠουΖθ) ν, 9. 

ἀπροσωπολήμπτως ιν, 12. 

ἼΑραψ ΙΧ, 6. 



ΙΝΌΕΧ 

ἀρχή 1, 6; χν, 8, 8; χν!, 8. 
ἄρχων (πονηρὸς) --Ξ- [6 ἀϊ 8] ιν, 8: 
- “καιροῦ τοῦ νῦν) -- 16 ἀϊα Ὁ]6 
ΧΨΥΠΙ, 2. 

ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Ιχ, 3. 
ΑΒοθῃΒΊ0Ὴ : χυ, 9. 

Αὐτεῦυμκ ΙΝοοννῦ :νι,4,8; χ, 7. 

ἄφεσις χιν, 9;--- [τῶν ἁμαρτιῶν)ν, 

1 ;ν], 1]; ΚΠΙ, 8; ΧΙ, 1; ΧΥῚ, 8. 

ἄφθαρτον, τὸ ΧΙΧ, 8. 
ἄφθαρτος ναός χν!, 9. 
ἀφιεροῦν ΧΥῚ, 2. 

ἀφοδία Θεοῦ χχ, ]. 
βάπτισμα χι, 1. 
βασιλεία τν, 4: --- (τοῦ Θεοῦ) 

ΧΧΙ, 1; - [τοῦ Κυρίου) ιν, 18; 

-- (τοῦ Ἰησοῦ) γι, 1] ; νι, Ὁ, 6. 

βασιλεύς (16 ΟὨΓΙΒ) χι, ὅ; -- 
-- (υἱκρὸς) τν, 4. 

ΟΒ ἢ ϑμὴ6 χν, 4, 6. 

Οσαϊαίεοϑιι, ὁ τἰν, 1]. 

γεγραμμένη ἐντολή νι, 3. 
γεγράμμεναι πλάχες χιν, 2. 
Οσεηδϑε ι, 36: νι, δ: νι, 12, 18. 

1, 38 : νι, 12, 18. 

|, 2: χν, 8, 4, ὅ. 

χν, 6: ΧΙ, 7. 

ΧΥΙΙ, 4, ὅ : ΧΙ, 7. 

ΧΥΙΙ, 239, 91 ((ἢ. χιν, 
14) : ιχ, 8. 

Χχν, 21-28 : ΧΙ, 2. 

ΧΙ, 9, 11] : ΧΠΙῚ, 4. 

ΧΕΥΙΠΙ, 189-190 : ΧΕΙ, ὅ. 

γεῦσις (τῶν μελλόντων) 1, 7. 
γῆ πάσχουσα νὶ!, 9. 
γίνεται ΧΥ!, 4. 

ΟἸο565 το ϑγρίῃ8 65 1, 6: νι, 14: 

ΨΙΠ, 2. ΙΧ, 6. 

γνῶσις 1, ὅδ; π, 8: ν, 4; γι, 9; 
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ΙΧ, ὃ; χ, 10; χπῃι, 7; χυτῖι, 1: 

ΧΙΧ, 1: ΧΧΙ, ὅ. 

γραφή ((δῃ 56) νι, 12: χῆμι, ὃ : 
-- [ἔχοαεἝ) ιν, 7; -- ([83816) 

ιν, 11; --- [Ργονθγθθ8) νυ, 4: --- 

(ΗΠέμος ) χνι, ὅ. 

γράφειν, γέγραπται (ἔχοαο) χν, 1; 
.-- ([[5416) ν, 3; -- (ἡ) ότγέότχμῃϊο) 

ΧΙ, 1: -- ([Ώ8η16]) χνι, 6; -- 
(ΗέμοςἘΒ) ἵν, 8; -- (Μδίβίϑυ) 

ιν, 14; ---ὀ Τὰς) χιν, 6. 
δαιμόνια χν!, 7. 

Δανιήλ ιν, ὅ. 

ΒΑΝΊΕΙ, ΝΠ, 7, 8: τν, ὃ. 

ΨΙΙ, 24 : ἵν, 4. 

ΙΧ, 224-21} (2) : χνι, 6, 8. 
Δαυίδ χ, 10; χι!, 10, 1]. 

δέχα τιν, 4, ὅ; ΙΧ, 8; -- (λόγοι) 

χν, ]. 

δεχαδύο ΝΤΙΙ, 3. 

δεκαοκτώ (:ἡ} Ιχ, 8. 

δεσπότης (Ὠ΄6υ)1, 7 :τν, 8. 
Δευτερονόμιον χ, 2. 

οιϊέγοποριο τ, 16 : χιχ, 1]. 

ιν, 1, ὅ : χ, 3 (εἰἰέ 
Ρϑᾶγσ ἴθ {{{τ}. 

ν, 1] : ΧΙΧ, 5. 

ν, 12 : χν, 1]. 

Ιχ, 12 1:ἰν, 8. 

Ιχ, 12- 7: χιν, 3. 
χ, 16: ιχ, ὅ. 

ΧΙΙ, 92 : ΧΙΧ, 1]. 

χιν : Χ. 

χιν,6 : χ, 1]. 

ΟΧΧΨΜΊῚΙ, 15: ΧΙΙ, 6. 
ΧΧΧΊΙ, 10 : χιχ, 9. 

διαθήχη ἵν,6, 7, 8: νι, 19: ιχ,6; 
ΧΙ, 1,6; χιν, 1, 2, 8, 5, 7. 

διάσταλμα χ, 1]. 
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διγλωσσία, δίγλωσσος ΧΙΧΣ, Ἴ. 

διγνώμων χΧΙΧ, 7. 
διδάσκαλος 1, 8; τἰν, 9, 

διδαχή ιχ. 9; χνΙ,9; Χνπι, 1. 

Πὲααςξμέό χνιι-χΧχ. 

δίχαιος, ὃ ΧΙ, Ἴ. 

δίκαιοι χι, ἢ ; ΧΙ͂Χ, 6. 
δίκαια ὁδός χι!, 4: --- (χρίσις) χχ, 2. 

δικαιοσύνη τ, 4, 6: τν, 12: ν, 4; 

ΧΗ, 7; Χχ, 2. 

διχαιοῦν ἴν, 10; ν!, 1; χν, ἴ. 

δικαιώματα 1, 2; τ᾿. 1; τν, 11: 
χ, 2, 11; χνι, 9; ΧΧι, 1, ὅ. 

διχαίως ν, 4: χ, 12; ΧΙΧ, 1]. 

διπλοκαρδία χχ, ]. 
διστάζειν δοῦναι χιχ, 1]. 

διψυχεῖν ΧΙΧ. ὅ. 
δόγμαται, 6: ιχ, 7; χ, ], 9, 10, 

δοξάζειν νι, 16; χι, 9; χιχ, 2; 

ΧΧΙ, ]. 

δοῦλος ΧΙΧ, Ἴ. 

δουλοῦν (τῷ θανάτῳ) χν!, 9. 

δωρεὰ πνευματιχή Ι, 2. 
ἑδδομάς χν!, 6. 

ἕῤδδομος χν, 8, ὅ. 

ΕΔοηἰΐος χνὶ, 1]. 
Εοενίξιγε : ᾿ἰθοσίέβ αἂὸ 8. 

ΡὈτγθηὰ ἄνθος 168 ἰθχίδϑβ 11, ὅ, 
Ἵ, 8,10; νιι, 3, 6, 11]; Ιχ, 2, 8; 

χ, δ; χι,9; χιι, 1, 1, 8,9, 11; 

χν, 1. 

ἐγγύς ΧΧῚ, 9. 
ἐγχράτεια 11, 2. 
εἰδωλολατρεία χν!, ἴ ; χχ,]. 

εἴδωλον ἵν, 8: ΙΧ, 6. 

εἰρήνη 1,.1; Χχι, 9. 
ἐχεῖνοι (1695 7815) 11,9; ΠΙ, 6: 

ιν, 6; νι, 7; ᾿χ,6; χ, 12; 

ΧΙΙ, 1. ὃ ; χιν, ὅ. 

ΕΡΙΤΒΕ ὉΕῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

ἐχχλησία ν!, 16: νι, 11. 

ἐχσφενδονᾶν τι, 10. 
ἐκχεῖν (᾿Εϑρτὶῖ ἀὰ δεϊρηθατ), 1, ὃ. 

ἐλθὼν ὃ υἱός χν. ὅ. 

ἐλπίζειν 1,3: νι, θ: ν, ὅ; ΧΙ, 8; 

ΧΙΙ, 2, 8, 7: χνι, 1, ὃ; χνῃ, 1; 

ΧΙΧΣ, Ἴ. 

ἐλπίς τ, 4,6: τιν, 8: νι, ὃ; χι, 11; 

ΧΥῚ, 2. 

ἔμφυτος 1, 2: Ιχ, 9. 
ἐνδύνειν (καθ᾽ ἑαυτὸν) ἵν, 10. 

ἐνεργῶν, ὃ ([6 ἀΐα Ὁ]6 11,1. 
ἐνεργήματα χΙΧ, 6. 
ἐνχατασφραγίζειν ἵν, ὃ. 
ἔντερον, τὸ ΝΙ1, 4. 
ἐντολή Ν1, 1: ΝΠ, 3. ΙΣ, Ὁ; χ, 2, 11. 

ἐντολαί τιν, 11: χ, 12; χνι, 9: 

ΧΙΧ, 2. 

Ἕνωχ ιν, 8. 
ἕξ ἡμέραι χν, 8, 4. 

ἑξακισχίλιοι ἔτη, τὰ χν, 4. 

ἐξομολογεῖσθαι νι, 16; χιχ, 2. 

ἐξουλενεῖν ντ], 9. 

ἐπαγγελία ν, 7: ν!, 11; χν, ἴ; 

ΧΥΙ, 9. 

ἐπαναπαύεσθαι ν, 13. 

ἐπήλυτοι 111, 6. 
ἐπικαθυπνοῦν (ταῖς ἁμαρτίαις) Ιν, 

18. 
ἐπικατάρατος νΊ], 7, 9; Χ, ὅ. 

ἐπιστήμτ, 11,9; ΧΧΙ, ὅ. 

ἐπιστήμων ιν, 1] ; νι, 10. 

ἐπιστροφή ΧΙ, 8. 
ἔργον (εὐφροσύνης) χ, 11; --- (τῶν 

χειρῶν τοῦ Θεοῦ) ν, 10; χν, 9. 
ἔργα (δικαιοσύνης) 1, 6: -- (τῆς 

ἀνομίας) ιν, 1; --- (τῆς πονηρᾶς 

ὁδοῦ) ιν, 10: --- (τοῦ θεοῦ) 

ΧΙΣ, 1: ΧΧΙ, 1. 



Ι͂ΝΌΕΧ 

ἔρημος -Ξ-- 3888 Θδὰ ΧΙ, ὃ. 
ἔρχεσθαι ἐν σαρχί (ἰ6 ΟὨ τΙ50) 

ν, 10, 11]. 

ΕΒΡΆΑΒ (4 ᾿ἰἷνγσγθὸ ἀ᾽ ἵν, 838: 
ν, ὃ : ΧΙΙ, 1. 

ἔσχαται ἡμέράι τιν, 9. 

ἐσχάτων (ἐπἾν!, 13; ΧΙΙ,9; ΧΥῚ, ὅ. 

ἑτοιμάζεινιι, : ν, Τ; χιν, ὅ,6; 

ΧΙΧ, 7. 

Εὔα χΙΙ, ὅ. 

εὐαγγελίζεσθαι ν1, ὃ; χιν, 9. 

εὐαγγέλιον ν, 9 ; ΝἼΠΠΙ, 8. 

εὐφραινεῖν χχΙ, 9. 
εὐφραινεῖσθαι 1, 8; ιν, 1]; χ, 1]. 

εὐφροσύνη τ, 6; νῖ!, 1; χ, 11; 

χν, 9. 

εὐχαριστεῖν νΊ!, 1. 
Ἐφραίμ ΧΙ], ὅ. 
Ἐσχοάοχν, 26 : ιχ, 2. 

ΧΥΠΙ, ὃ : ΧΙ, 2. 

ΧΝΊΙ, 14 : ΧΙΙ, 9. 

χΧχ, 8 : χν, 1], 6. 

ΧΧΙΝ, 18 : χιν, 2. 

ΧΧΧΙ, 195-17: χν, 2. 

ΧΧΧΙ, 18: ἵν, ὥ; Χχιν, 2. 

ΧΧΧΙΙ, 1-10 : χιν, 3. 

ΧΧΧΙΙ, 1- Σ νῚ, 8, 18. 

Χχχιν, 98 :ἰν, ἴ. 

ἘΖΕΘΗΙΕΙ, χι, 19 : νι, 14. 

ΧΧΧΥῚ, 26 : νι, 14. 

ΧΕΙ, 1-12 :χι, 10,11. 

ζυγόν ἀνάγκης 11, 6. 

ζωή 1, 4, : τι, 10; χι, 2. 

ζωοποιεῖν ΝΊ, 17 ; ΝΙΙ, 2 ; ΧΙΙ, Ὁ, 7. 

ἠγαπημένος, ὃ (16 ΟΠ τΙΦ τπ|, 6; 

ΙΝ, 9, 8. 

Ἡσαΐας χι!, 1]. 

ἧτα Ιχ, 8. 

Θάνατος ν, 6, 11; νι, 83; χ, 5; 
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ΧΙΙ, 2, ὅ; χιν, ὅ; ΧνΥ!, 9: ΧΙΣ, 

2, 8; --- (αἰωνίος) χχ, 1. 

Θεοδίδακτος χΧΧΙ, 6. 

Θεός, ὁ ιν, 1]; ν, ὅ, 12: νὶ, 8, 

16 : ΝΠ, 4: Ιχ, 23, ὅ; ΧΙ, 4; 

ΧΙΠ, 7; χιν, 7, 8; χν!, 1, 7, 8; 

ΧΝΠΠῚ, 1 : ΧΙΧ, 2, 4, 7; ΧΧΙ, ὅ. 

Θεοῦ (υἱὸς) νιι, 9. Οἵ. χιι, 19. -- 

(ἐντολή) χ, 2. --- (ναός) χνι,6: 

-- (πλάσμα) χχ, 5; --- [ἀφοδία) 

χχ, }. 

Θεράπων (Μοΐϑβ6) χιν, 4. 

Θύρα τοῦ ναοῦ ΧνῚ, 9. 
θυσία 11, 4, 7, 10; νι!, 3. 

θυσιαστήριον νΊ!, 3, 9. 

Ηέθτου ρῥτέξέγτέ δὺχ ϑορίδηϊδ 
χν, 3. 

ἨΈΝΟΟΗΕ (ἰἷντο α᾽) ιχχχιχ, ὅ6, 

606, 617 : χν!, ὅ. 

-πτΊΧΧΧΙΣ, 6]-64 : χο, 17: ἵν, 8. 

Ἰαχώθδ ν!, 8: νι, 4; χι, 9: ΧΗ, 

4, ὅ. 

ἱερεύς ν!!, 3, 4, 6; ΙΧ, 6. 

Ἰησοῦς (Χριστός) 11, 6. 
Ἰησοῦς, δ᾽ιν, ὃ; ν!, 9; νι, 7, 10, 
1] : Ν1Ι, 2, ; ΙΧ. Ἴ, ὃ; ΧΙΙ, ὅ, 

θ, 10: χν, 9. 

Ἰησοῦς (κυρίος ἡμῶν) χιν, ὅ. 

Ἰησοῦς (815 ἀθ6 Νανό) χιι, 8, 9. 

ἱμάτια ΞΞ ἰάματα π|, 4. (Οὗ. ποΐε. 
Ἰσαάκ ν!, 8: νι], ϑ: νι, 4; 

ΧΙ, 2, 9. 

ἸΒΑΪῈ 1, 2, 10 : Ιχ, 3. 

Ι, }1-18 1: τι, ὃ. 

Ι, 18 : χν, 8. 

Ι, 239 : χχ, 2. 

ιιι, 9, 10 νι, 1. 

ν, 231 1τν, 1]. 

ΧΝνΙ, }, 2 : ΧΙ, ὃ. 
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Ι5ΑΪῈ χχνῃ, 16 : νι, 2. 
ΧΧΧΙΙΙ, 18 : Ιχ, ]. 

ΧΧΧΙΠΙΙ, 160-18 : ΧΙ, ὃ. 

ΧΧΧΙΠΙ, 18 :τν, 1]. 

ΧΙ,, 9. ΙΧ, ὃ. 

ΧΙ, 10 : ΧΧΙ, 3. 

ΧΙ, 12: χν!, 2. 

ΧΕΙ, 6, 1 : χιν, 1. 

χιιν, 1 : χι!, 1]. 

χιν, 2, 8: χι, 4. 

ΧΙΙΧ, 6, Ἴ : χιν, 8. 

ΧΙΙΧ, 17 : χνῖ, 8. 

,6, 1 :ν, 14. 

7 : νὶ, 3, 

1,88,9 νι, 1, 2. 

1111, ὅ, 1: ν, 2. 

1111, 6-10 : π|, 9-5. 

ΚΧ1. 1}, 2 : χιν, 9, 

ιχν, 2 : ΧΗ, 4. 

ΧΝΙ, 1: ΧΥῚ, 2. 

Ἰσρχήλιν, 14; ν,32,8; νι, ἴ; ΝἼΙ], 

1, 8: Ιχ' 2; ΧΙΙ, 2, θΌΧΨΥΙ, ὅ. 

Ἰωσήφ ΧΙ, 4, ὃ. 
ἰῶτα ΙΧ, 8. 

ΨΦΕΒΕΜΙΕΊΙ, 12, 18 : χι, 2. 

ιν, ἃ, 4 : 1χ, ὃ. 

ΙΝ, 4 :1χ, 1. 

ΝΙΙ, 2, 9 :Ἴχ, 2. 

ΝΠ, 99), 28:1]. ἢ. 

1Ιχ, 20, 26 : Ιχ, ὅ. 

ΧΝΊΙ, 234, 20 : χν, 2. 

καινός (λαὸς) ν, 1; Νν!1, ὅ; - 

(νόμος) τι, 6. 
καιρός (ὃ ἄνομος) τιν, 9; -- (ὃ μέλ- 

λων) ιν, 1; --- (ὃ νῦν) ιν, 1; 

ΧΝΙΙ, 2. ὶ 

χαιρὸς τοῦ ἀνόμου χν, ὅ. 
χαιρῷ (ἐν) χι, 6, ὃ. 

χαλός ([6 ϑοϊρῃθυτ) νι!, 1; - 

ἔΡΙΤΆΕ ΡῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

(165 Ὀους5) νι, 6, 10; --- [Δ 

ΓέςοΙΏ 6186) ΧΙΧ, 1], 
καλὸν πλάσμα ν!, 12. 

καλὸν σχεῦος ΧΧΙ, ὃ. 

χαρδία 11, 10: τν, 8; νι, 14, 1 ; 

Ιχ, 1, ὅδ; χ, 1), 12; χι, 11; 

ΧΙ, 2: Χν,},; ΧΝῚ, ἡ; ΧΙΧ, 2. 

καταλαλιά χχ, 2. 

καταπονεῖσθαι χχ, 2. 

καταργεῖν!,6:; ν, 6: ιχ, 4ἀ:χν, ὃ; 

χνι, 2. 

χληρονομεῖν ΧΗΙ͂, ] ; ΧΙν, 5. 

χληρονομία τν, 8; χιν, 4. 

, κληρονόμος ν!, 19 ; ΧΙ, 6. 
χολλᾶσθαι χ, 8, 4, ὕ, 8, 11]; ΧΙχ, 2. 

χόσμοςιν. 12: ν,ὅ; χ,11]; χχι, ὅ; 

“- (ἄλλος) χν, 8. 

χρινεῖν ιν, ἸΦιν, νι, 1; να, 2; 

χ,ι ὅς; χν,Ὁ:;: ΧΙΧ, 1]. 

χρίσις 1,6; ΧΙ, ἢ; χιχ, 20: χχ, 2; 

ΧΧΙ, 6. 

χριταί χχ, 2. 
χρύφια χυρίου, τὰ νι, 10. 
χτίζειν (πάλιν ἐξ ἀοχῆς) ΧνῚ, 8. 

χτίσις χν, 3. 

κυριεύειν ΥἹΙ, 18 ; ΝΊ], 1] ; ΧΧΙ, ὃ. 

χύριος 1,1, 2, 8, 4, ὁ; π,1, ὅ, 6, 
10: 1ππ|,1, ὃ: τιν, 7, 12, 18: ν, ], 

9, ὅ; νι, 1, 8, 4, 8, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 19: νιι!, 1, 3, 8; 

ΨΠΠ, 1: Ιχ, 1,2, 8, δ; χ, ὃ, 10, 

11, 12: χι, 1, 4, ὅ, 7; χιι, 1,9, 

10, 11 ; ΧΙΠ, 2, 4; χιν, 2, 9, 4, 

ὅ, 1, 8, 9: χν, 1, 4, 7: χνὶ, 2, 

ὅ, 7, 8, 10: ΧΝ"Π, 2; ΧΙχ, 2, ὅ, 

9; ΧΧΙ, 1], ὃ, 6, 9. 

λαός 1π1,6 ἢ ν, 7; ΝΙ1,5: ΝΠ, 1; 

Ιχ,3,6: χ, 92: ΧΙΙ, 4, 8; ΧΙΠ, 1,2, 

3,56,6; χιν,], 2, 3, 4,6 ;χνὶ, ὅ. 
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1, δυϊίσιιο ΧΙ : Χ, 1. 
χι, 8: χ, 11.’ 

ΧΙ, 5 : χ, 6. 

ΧΙ, 10: χ, ὅ. 

ΧΙ, 159-16 :χ, 4. 

ΧΙ, 29 : χ, 8. 

χν!, 7,9 : Ν], 

ΧΥῚ, 8: ΥἹΙ, 9. 

χνι, 8, 10: νῖ!, 7. 

Χχ, 4: νὶ, 8. 

. ΧΧΙΠΠ, 29 : νἹἿἱ, ὁ. 

λίθος ΞΞ σάρξ νι, 1. 

λόγος νι, 17: 

ΤΟ ΧΥΙ,9;; ΧΙΧ, 4, 9, 10. 

λόγοι (τὰ δέκα) χν, 1. 

[ὖκ ιν, 18, 19: χιν, 9. 

Χχ, 44: ΧΙΙ, 1]. 

λύτρον (ἁμαρτιῶν) χιχ, 10. 
λυτροῦν χιν, ὕ, 6, 7, 8; ΧΙΧ, 2. 

μαγεία χχ, 1. 
μακάριος 1, 2: χ, ἸΟῚ:ΧΙ, ὃ. 

μακρόθυμος. ὁ (Ὀ]6ὺ) π|, 6. 

“Νανασσῆῇ ΧΙΠΙ, 

ΜΆΑΒΟ ΧΙ, 37: ΧΙΙ, 1]. 

μάταιος 1], Ὁ: ΧΝῚ, 2: ΧΙΧ, Ὁ: ΧΧ, ὦ. 

ματαιότης ἴν, 10. 
ἹΜΑΤΤΗΙΕΟ ᾿χ, 18: ν, 9. 

χιχ, 350: χχ, 16 (ὃ : 

ΧΧΙΙ, 42-44 : χιι, 10, 1]. 

ΧΧΙΙ, 45 : ΧΙΙ, 1]. 

ΧΧΥῚΙ, 95] : ν, 12. 

ΧΧΥΙΙ, 34, 48 : ν!, 8, ὅ. 
μέλας, ὃ 
μετάνοια χνὶ, 9. 

Μ|1Πόηδτβηθ χν, 4, 6. 

Μίϑβελπα νι, 6. 8: ΝΠ] 1: ΧΗ, 2. 

μισθόςι, δ: τιν, 12: χι,8; χιχ, 11]: 

Χχ, 2: ΧΧΙ, 9, 

6, 10. 

Ιχ, 3, 9; χ, Ἰ]; 

ΝΊ, 18. 

χχ, 16: χΧχιῖ, 14 :ἰν, 14. 

([6 ἀ18016) τιν, 10; χχ, ]. 

μνησικακεῖν 11, ὃ ; ΧΙΧ, 4. 

μονάζειν τν, 10. 
Νωῦσῆς τιν, 6, 7, 8: νι, 8: χ, 1, 

2, 9,11: χιι, 2, ὅ, 6. 1, 8,9; 
χιν, 2, 8,4; χν, ]. 

ναός νι, 1; χνι, 1-10; --- (ἅγιος) 

νι, 15; -- (τέλειος) τν, 1]. 

Ναυή ΧΙΙ, 8, 9. 

νηστεία 111, 2, 8: ΝΙ!, 8, 4. 

νηστεύειν ΠΙ, 1: ιν, ΤΣ ΝΠ, 9, ὅ; 

χιν, 2 

ΝΝονιδΥ 658 ΧΙΙ, 11 : ΧΕΙ, 8. 
ΧΙΧ : ΝΠΙ. 
ΧΧΙ, 6 5ϊν : ΧΙ, ὕ. 

ΧΧΙ, 8,9 : ΧΙΙ, ἴ. 

νομοθετεῖν χ, 1]. 

νομοθέτης ΧΧΙ, 4. 

νόμος (κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ) 1, 6; 

-- (ἐκείνων) 111, 6. 

νοῦς νι, 10. 
ξύλον (5 0016 ἀθ ]ἰὰ ΟΧΥΙΟΙΧ) 

ν, 13: νι, Ὁ ; χι, 6; χα, 1, 7. 

ὄγδοος χν, 8, 9. 
ὃδός χιχ, 1. --- [Ξξμαρτολῶν) χ,]0; 

-- (δικαία) χιι, 4; - (δικαίων) 

ΧΙ, 7: -ἰ(δικαιοσύνης) 1, ὁ: ν,Έ; 

-- (θανάτου) χιχ, 2; χχ, 1; -- 

(τοῦ μέλανος) χχ, 1; -- (πονηρά) 

ιν, 10; --- (σκότους) ν, 4: ΧΝΤΙ, 

1: -- (τοῦ φωτός) χνπι, 1; 

ΧΙΧ. 1, 1. 

δδοὶ δύο ΧΝΊΠ, 1. 

οἰκοδομεῖν (ἑαυτῷ) ΧΙ, 1 

οἶχος θεοῦ χν!, 1]. 

ὁλοκαυτώματα 11, 4. 
ὄνομα (κυρίου) 1, 1 ; χν!, ὁ. 7. ὃ ; 

ΧΙΧ, Ὁ; -- (Ἰησοῦ) χιι, 8, 9. 

ὅπλον ΧΙΙ, 2. 

ὀρφανός χχ, 2. 
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ὀσμή τι, 10. 

παγίς (θανάτου) ΧΙΧ, 8. 

πάθος. τὸ ν!, 1. 

παιδίον (ρος δηΐδη νι, 1], 

11; - (ϑογν ἴθ) ΝΤΙ, 1. 

παιδίσκη ΧΙΧ, 1. 

παιδοφθορεῖν χιχ, 4. 

παιδοφθόρος χ, 6. 
παῖς (χυρίου) νΊ, 1 ; ΙΧ, 2. 

πανθαμάρτητος χχ. 2. 

καραθολή νι, 10; χνιι, 2. 
παράκχλητοι ΧΧ, 2. 

παράπτωμα ΧΙΧ, 4. 

παρείσδυσις 11, 10; ιν, 10. 
πάσχουσα (γῆ) νι, 9. 
πατήρ (Ὠίου) ΧΙΙ, ὃ ; χιν, 6. 

πενήτων (ἄνομοι: χριταῦ χχ, 3. 

περιτομή ΙΧ, 4, 6, 1. 

περίψημα ἰν, 9 ; νἹ, ὅ. 

πηγή 1, ὁ. 
1 ΡΙΕΚΆΕΊ, 11 τἰν, 12. 

ει, 6 νι, 2. 

Ιν, ὅ : 1, 2. 

11 ΡΙΕΒΒΕ 11, 8 : χν, 4. 

πιστεύειν ΝΙ1, 3; ΙΧ, 4: χι, 11; 

ΧΙΙ, 7; ΧΙΠ, 7: ΧΥῚ, Ἴ. 

πίστις 1, ὅ, Θ; πη, 323: ιν, 8, 9; 

νι, 11, χι, ὃ; χνι, 9. 

πιστὸν ὕδωρ -α δϑᾳὰ8ϑ ΡΟΓΟΠῺΪ85 
χι, Ὁ. 

πλανᾶντι, 9; χν, 6; χνὶ, 1. 

πλάνη τι, 10; τν, 1; χιι, 10: 

ΧΙΝ, ὅ. 

πλάσας, ὃ (ὈΙ160) ΧΙΧ, 2. 

πλάσις (τοῦ ᾿Αδάμ) νιὶ, 9; -- 

(δευτέρα) ν!, 18. 
πλάσμα (θεοῦ) χχ, 23; --- (καλὸν) 

νι, 12. 

πλησίον, ὃ 11, 8; χιχ, 3, 6, 8. 

ΕΡΙΤΒΕ ὈΕῈ ΒΑΒΝΑΒΕ 

πνεῦμα 1,83; νι,14; νιι, 3: 1χ, 3; 

ΧΙΙ, 2 : χιν, 9 ; ΧΙΧ, 7; ΧΧΙ, 9. 

πνεύματα 1, 2, ὅ. 

πνεύματι (ἐν) Ιχ, 7; χιί 2, 9: 

χιν, 2: - (ἐν τῷ) ΧΙ, 1]: - 

(τῷ) ΧΙ, ὅ; ΧΙΧΣ, 2. 

πνευματιχός τ, 2: 1ν,1]; χνι, 10. 

ποδήρτης ΝΙ], 9 
ποιεῖν (παρείσδυσιν)!, 10 ; --- (τὴν 

ἀνομίαν) χ, 8; -- (τὴν ἀνάστασιν) 

ν, 1; --- (τὴν ἐντολήν) ΥἹἱ, 1; --- 

(σχίσμα) χιχ, 12: --- (τύπον) 

ΧΙΙ, 2, Ὁ. 

ποιήσας, ὃ (Ὀἰδυ) χιχ, 2; χχ, 2. 

ΟἿ. χνι, 1. 
πονηρία τἰν,, 12. 

πονηρός, ὁ (16 ἀϊ8}]6) 11, 10. 

πραῦς χιχ, 4. 

πραύτης χΧχ, 2. 
πρόγλωσσος ΧΙΣ, 8. 

προσευχή ΧΙΧ, 12. 

προσέχειν 11, 1: 1ν, 6, 9, 14; ΝἿ, 
4,6, 1,9; χν, 4; χνὶ, 8; χχ, 2. 

προσρήσεσθαι τῷ νόμῳ Π|, 6. 
προσφορά 11], 6. 
πρόσωπονν, 14: ΧΙ, 4; --- [([κατὰ) 

χν, 1; χῖχ, 1; -- (λαμθάνειν) 

ΧΙΧ, 4. 
προσώπου (ἀπὸ) Βέϊδταϊΐϊδιηθ νι,9; 

ΧΙ, 1. 

πρόσωπα τῶν ἁγίων, τὰ χιχ, 10. 

ΙγουδΥδοβ ι, 11: ν, 4. 

ΨΙΙ, 2 : ΧΙΧ, 9. 

ΧΧΙ, 9 : Χιχ, 9. 

προφητεία ΧΕΙ, 4. 

προφητεύεινν, 6: Ιχ, 2; χν!,9. 

προφήτης (Μοῖΐδβο) νι, 8, 10, 18 ; 

ΧΙΝ, 2. -- “Ὁ ό58ι.5, Η]5 ἀο Νανό) 

ΧΙΙ, 8 : -- 5416) ΝῚ, 2; ΧΙΙ, 4; 
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ΧΙΝ, ἴ, 8. -- ὐέτγέμϊθ) χι, 2, 4; 

- (ϑορβοηΐθ) χι, 9; --- [Ρ588]- 

χηϊϑδῖθ) νι, 4,6 : ιχ, 1; χι, 6; 

--Ἠὀ ( Ἐδάγδ8) ΧΙ, 1; - (ἀὺ- 

ἴθυγ ἰὩΠΟΠΏ Ὁ) ΝνἹΙ, 4; -- (θ8- 

" 16]) τιν, 4. 
ϑβαιιιθδ τ, 1: χ, 10. 

Ι, 3.6 : χι, 6, 7, 8. 

ιν, 5 : χχ, ὃ. 

ΧΥῚ, 8 : ΧΙΧ, 9. 

ΧΙ (νυϊρ. χν!])}Ἥ 

45 : Ιχ, 1. 

χχῖ! (ναϊρ. χχΙ), 17, 

19 : νι, 6. 

χχιῖ (υϊρ. χχΙ), 17, 

21: ν, 18. 

χα {(Μαϊς. χχι), 29 : 

νι, 16. 

χχιν (νυ6ὁϊς. χχῇ)., 4 : 

χν, 1. 

χχχιν (γυ]ρ. ΧΧΧΙΗΙ]), 

19: ιχ, 2. 

χα (δ α!]ρ. χα), ὃ : 
νι, 16. 

μι(Νναυϊρ. ὦ), 1θ1:1ι,10. 

χο (Ν]ρ. υχχχιχ), 4: 

χν, 4. 

σοχ (ν΄ υἱἹκ. ο1Χ), 1: ΧΙ, 

10. 
σχνπι (ναϊρ. σχνπ), 

12 : νι, 6. 

σχνπ! (Νυΐϊρ. σΧΝἹ])[) 

22, 34 : ν!ὶ, 4, 
ΟΧΙΣ (υϊρ. σχν!Π) 

120 : ν, 12. 

πτωχοί ΧΧ, 2. 
πυγμή ΞξΞ πνγμαχία ΧΙΙ, 2. 
ῥάντισμα ν, 1. 

Ῥεδέκκα χιι, 2, 38. 

117 

ΕΪῖ65 1015 : ΠΟ 8] 558η66 αὉ ἢ 
δναὶξ Β. νιι, 3-10. 

Ἡορπιαϊπ8 11, 11 : τν, 12. 
Ιν, 11] βυΐὶν. : ΧΙ, ἵ. 

Ιχ, 10-]12 : Χμ, 3. 

Ιχ, 33 : νΊ, 2. 

ΧΙΙ, 9 : χχ᾿ 2. 

ῥύπος Ν1, 6 ; χι, 1]. 
σάθθατον τι, ὅ; χν, 1, 2, 8. 

ϑαρ6886 11, 12 : ν!, Ἴ. 
ΧΙ, Ὁ : ΧΧ. 2. 

σάρκινος νΊ, 14. 

σάρξ ν, 1, 6, 10, 11, 12, 18 ; ν!, 

3, 7,9, 14: νι, ὅ, 9; νι1,6 ; 
ιχ. 4; χ, 9; χιῖς 10. 

σατανᾶς ΧΝΊΙΙ, 1]. 

σημεῖα καὶ τέρατα ἵν, 14: ν, 8. 

σημείῳ (ἐν) ΧΙΙ, ὅ. 
Σινᾶ χι, 8: χιν, 2; χν, 1. ᾿ 

Σιών νΊ, 2. 

σχάνδαλον (τὸ τέλειον) ΙΝ, 8. 

σχάνδαλα (μέλλοντα) ιν, 9. 
σχεῦος (τοῦ πνεύματος) νἱ!, 9; 

ΧΙ, 9; -- (καλὸν) ΧΧΙ, ὃ. 

σχότοςν, 4: χ, 10; χιν, 5, 6, Τ; 

ΧΝΠΙ, 1. 

σοφία ν!, 10; χνι!, 9; ΧΧΙ, ὅ. 

σοφίζειν ν, 8. ; ΙΧ, 4. 

ΘΟΡΉΟΝΙΕ 111, 19 : ΧΙ, 9. 
σταυρός Ιχ, ὃ; ΧΙ, 1. 8; ΧΙΙ, 1, 23. 

στραγγαλιά π|, ὃ. 
συμδαίνοντα ἐνεργήματα ΧΙχΧ, 6. 

συναγωγή ν, 18; νι, 6. 

συνείδησις (πονηρὰ) ΧΙΧ, 12. 

συνέρχεσθαι ιν, 10. 
σύνεσις 11, 8; χ, 1; ΧΧΙ, ὅ. 

Σύρος Ιχ, 6. 

σφραγίς Ιχ, 6. 
σχίσμα χΙΧΣ, 12. 
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ὦζειν ιν, 1; χιχ, 10. 

σώζεσθαι ι, 8: ν, 10; νπὶ, 6; 

ΧΙΙ, 3: ΧΥνῚ, 10; χχι, 9. 

σωτηρία τι, 10; χιν, 8; χνιι, 1. 

ταπεινός χιν, 9: ΧΙΧ, 6. 

ταπεινόφρων ΧΙΧ, 3. 
ταπεινοῦν {π|, 1, 8, ὅ ; ἰν, 4, ὅ. 

ταῦ ΙΧ, 8. 

τέχνα Ιχ, 8: χν, 4: χχ, 2; -- 

(εὐφροσύνης) νΊ!, 1; -- (ἀγάπης) 
ΙΧ, 7; -- (ἀγάπης χαὶ εἰρήνης) 
ΧΧΙ, 9. 

τέλειος (ναὸς) ιν, 1]. - 

ἱπελεία γνῶσις 1, ὅ. 
τέλειον σχάνδαλον ἵν, 8. 

τέλειαι ἁμαρτίαι ντ, 1. 
τέλειον, τὸν, 1]; ΧΙΠ, 7. 

τελειοῦν ν!, 19; χιν, ὅ. 

τελείως τιν, 1, 10: χ, 10. 

τέλος 1, 0. 

τέλος (εἰς) ιν, 6; χ, ὅ; χιχ, 1]. 

τέρατα (σημεῖα καὶ) τιν, 14: ν, 8, 
τιμωρία Χχχ,}. 
1 Τὶηιοϊπόσιν, 1 : νΠ, 2. 

Τιϊοι, 8. . 111, 7 1.1.4, 6. 

Π|. 5, 6 11, 8. 

τόπος ΧΙΣ, 1]. 

τρία δόγματα!ι, 6. (ἢ. χ, 1, 9, 10. 
τρία γράμματα Ιχ, Ἴ. 

"τρεῖς παῖδες Ν1Π, 4. 
τρεῖς τῶν βασιλέων τἴν, 4. 
τριαχόσιοι Ιχ, 8. 
τύποςν!], 1]; νιῖ,8, 1,11; ν1,}; 

ΧΙΙ, 2, ὅ, 6, 10. 

τύπος θεοῦ ΧΙχ, Ἴ. 

ὕδωρ (5γΡ.01]6 ἂἀὰ Ὀδρίόπηθ) 
χι, 1, 0, 8, }1]. 

ΡΙΤΒΕ ΡΕ ΒΑΒΝΑΒΕ 

ὕδωρ πιστόν -Ξ--, δαὰα ῬΘΙΘΠῺΪ5 
ΧΙ, Ὁ. 

υἱός, ὁ ( ἔβι.5) νι, 12: χιν, 8,11. 

υἱὸς τοῦ Θεοῦ νΊ!, 3; ΧΙΙ, 9. 

υἱὸς Θεοῦ ν, 9: ΧΙΙ, 9. 

υἱὸς Δαυίδ χιι, 10, 1]. 

ὑπερδολήν (καθ᾽ 1, 2. 

ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ΧΙΧ, 8. 

ὑπέρ τιῖ, 2. 
ὑπηρέται ΧΥῚ!,:4. 
ὑπομένειν ν, 1, ὅ, 6, 12; χιν, 4. 

ὑπομονή 11, 2; χχ, 2. 

ὕσσωπον ν1!, 1, 6. 

ὑφ᾽ ἕν ιν, 4. 

φανεροῦν ι,4; ν,9; νι, 8; ΧΕΙ, 8. 
φανεροῦσθαιν, ὅ; ν!Ι, 7, 9, 14; 

νῃ, 7; χιῖι, 10; χιν, ὅ; χν, 9; 

χνι, ὃ. 

'φαρμακεία χχ, 1. 

φησίν(Μοΐβο)νι,9; νι, 7; χ, 8,4, 
5,6,17, 8; χι,8; χιι, 7; - [ξΖέ- 

σΒΙΘΙ ΧΙ, 11. -- ( όδ8895) νι, 1]. 

ἰφόδος τ, 7;11, 2; ἵν, 11; χι, ὅ, 

11 - ΧΙΧχ, ὅ, 7; Χχ, 2. 

'φῶς 111, 4; χιν, 7, 8; ΧΥΠΙ, 1; 

ΧΙΧ, }, 12. 

φωταγωγοὶ ἄγγελοι ΧΝΤΙΙ;, 1. 

χάρις τ, 2: ν, δ; ΙΧ, 8; ΧΧΙ, Ἴ, 9. 

χήρα ΧΧ, 2. 

χίλια ἔτη χν, 4. 

Χριστός, ὃ χι!, 10, 1]. 

Χριστός (Ἰησοῦς) 11 6. 

ψυχήι, 4; πὶ, 1,5; τν, 2,6; ν, ὅ, 

18; νι, 7, 11; χι, ὅ; χνῇ, 1; 

χιχ, ὅ, 6, 8, 10; Χχ, 1. 

ΖΑΟΘΗΑΆΙΕ ΝΙΠ, 17 : 11) 8. 
ΧΙ, 6, 1: ν, 12. 



ΕΒΆΒΑΤΑ 

Ῥαρθ 1,,) Ἰ᾿ίσῃε 8. Δὰ Ἰιθὰ ἀδ : ργίδσθ δυςμαγίβί.ααθ, ἴσο : γα 
οσμἰξιοῖϊο. 

Ῥᾶρθ ΧΠ|, ἀσγηϊδγο ᾿ἰρμθ. ΑἸοαΐογ : ΟἿ ἃ βϑυΐϊνὶ, ἀδῃη85 ἰδ ῥτέ- 

βϑοηίθ ὀαϊζίοα ἀὰ ἰοχίθ ρσϑςο, Ἰ᾽ἐαϊτοη ἀ6 Ε.-Χ. Εὐδὶς (4901), 
5005 Γέβογνε 465 ορϑδδγνδίίοῃϑβ ἔδὶίθ8 δὺχ ποίββ Ἵσὐ [4 65. 
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81, σέπμέΓα]!ϊτέ5 σὺ 165 Ῥόγεαβ Αροβίο!]αιθβ......... 

Ι. ΗΙΒ5ΤΟΙΒΕ ΓΙΤΤΕΒΑΙΒΕ. 

8 11. ΑἼδ]γυ86 ἀθ ἰὰ θοςίγίῃϑ.......ὐνννννννννννννννν 
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2. [,.65 Ῥγορῃδίθβ..... ..νννννννεν εν εν ννννον 
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81. Ηἰβϑἴοϊτο ἀυὰ Τοχίο. 0. 6 νν εν ννοννονον σε ο εν σνννν ᾿ ἊἍΧΙ 

811. ΑμΙγ86 α6 18 [,οἰἴΓο.. .....ὐνννννον κα οβονταο  ἐ ϑϑνίε ειχν 
8 111, 1,6 ἀδῖε ἀβ ἃ σοϊῃροβιτοῃ.... «4 ννν εκ νκνννεν ΟΧΝΠΙῚ 
8 ΙΝ. Γίἰαυΐουγ ἀθ 1ὰ [,οἰγρ.. Ὁ. ννὐννννννν κε ννννκννινν ΧΧΙΠΙ 

8 ΚΝ. ΜέϊδΒοἀάο τμπέοϊορίᾳυο ἀε Βαγηδρθό........«ννὐν νων ιχχν 
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